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FORORD
AF GUNNAR NØRAGER, FORMAND I POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN

Det er svært at forestille sig, hvor vi ville være
henne, hvis ikke det var for de frivillige ildsjæle,
der holder hjulene i gang i foreningsdanmark.
For 100 år siden tog unge politifolk initiativ
til at danne en idrætsforening indenfor det
københavnske politi og Politiets Idrætsforening, København (PI-KBH, tidl. PI) så dagens
lys. Foreningen har sidenhen dannet ramme
for idrætsaktiviteter til gavn for foreningens
medlemmer såvel som politietaten. Det her er
historien om sejre, nederlag, dagligdagsudfordringer og gøremål i en af Danmarks største
og mest alsidige idrætsforeninger, der nu har
eksisteret i 100 år og som i dag tæller ca. ca.
3.700 medlemmer.

PI-KBH har igennem de mange årtier bestået af mange forskellige afdelinger med hver
deres idræt. Det er klart, at en fremstilling
som denne ikke kan, og ej heller skal, rumme
samtlige detaljer fra 100 års virke. Nærværende jubilæumsskrift hævder derfor ikke at
rumme alt, og der vil for den interesserede
læser derfor til stadighed være massere af
spændende historik at finde i de forgangne
års jubilæumsskrifter.
Idéen om at udgive et nyt skrift i anledning af
100-års fødselsdagen blev allerede drøftet i
2015. Siden da har vi ofte haft drøftet ønsket
om et nyt jubilæumsskrift ved både forretningsudvalgsmøder og bestyrelsesmøder.
Nogen vil nok sige, at det var i nogenlunde god
tid, men nu oprandt altså år 2020. Vi håber,
at du vil finde skriftet interessant at læse,
og måske det endda vil give nye som gamle
medlemmer lejlighed til at genopleve gode
minder i Politiets idrætsforening, København.

Foreningens historie blev første gang behandlet i 1960 i et jubilæumsskrift, der blev udgivet
i anledning af foreningens 40-års jubilæum.
Siden da er endnu tre jubilæumsskrifter blevet
ajourført og udgivet, nemlig ved foreningens
50 år (1970), 60 år (1980) og 75 år (1995).
Mens man i skrifterne siden 1970 i grove
træk genoptrykte foreningens tidlige historie fra 1960-udgaven, har vi til dette skrift
på ny været i arkiverne i håbet om at kunne
bibringe enkelte nye perspektiver på særligt
politiidrættens og foreningens tidlige historie.

1920

God læselyst.
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Lynhurtige
besparelser

Hos Uno-X insisterer vi på, at ingen i
lokalområdet må være billigere end os.
Derfor sælger vi kun billigt brændstof,
og indretter vores stationer så effektivt
som muligt, så du kan komme hurtigt videre.

POLITIDIREKTØRENS
LYKØNSKNING

Det er ingen sag at runde et helt århundrede, når man stadig er ung og spændstig!
Men den gode form, som idrætsforeningen stadig kan bryste sig af, kommer ikke af sig selv.
Den skyldes trofaste medlemmer og dedikerede frivillige, der dygtigt styrker og styrer
foreningens mange idrætstilbud.
Tak for indsatsen!
Det er hektisk at arbejde i politiet.
Et vist element af uforudsigelighed og pres i hverdagen er et grundvilkår.
Et grundvilkår, som bliver lidt lettere at håndtere, hvis man er i rimelig fysisk form
– og hvis man kan hente positiv energi i godt samvær med andre.
Og her kommer Politiets idrætsforening i København ind i billedet! Idrætsforeningen tilbyder
en lang række muligheder for at holde sig i god form – i godt selskab!
Foreningen spiller således en central rolle for politiets virke, og fortjener derfor både vores
lykønskning og vores anerkendelse.
Fortsat høj puls og godt humør – og tillykke med de 100 år!
Anne Tønnes
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Nyt år, nye
mål for dig og
din cykel
Hos Heino Cykler står vi klar med
gode råd og alt hvad du skal bruge
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KONCENTRATION!
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Berthelsen Mag-Citrat er et vegansk, letoptageligt
magnesiumtilskud med en optimal kombination af
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POLITIIDRÆTTENS TIDLIGE
HISTORIE, STIFTELSEN AF
POLITIETS IDRÆTSFORENING
OG FORENINGENS VIRKE
(1920-1995)
AF ANDERS BRANDT LUNDAGER, HISTORIKER VED POLITIMUSEET
CAND. MAG I HISTORIE OG DANSK PÅ AFHANDLINGEN ”DANSKE POLITIFOLKS
KOLLABORATION MED DEN TYSKE BESÆTTELSESMAGT – ET STUDIE AF ILLEGITIM
KOLLABORATION” HAR DESUDEN VÆRET FORFATTER OG REDAKTØR PÅ POLITIETS
SPROGFORBUNDS JUBILÆUMSSKRIFT (2018) OG FORFATTET ARTIKLER OG PODCASTS
OM DANSK POLITI UNDER BESÆTTELSEN. TIL DAGLIG ANSAT PÅ POLITIMUSEET, BL.A.
MED ANSVAR FOR MUSEETS UNDERVISNING

PIONERERNE – KJØBENHAVNS POLITIS
GYMNASTIKFORENING (1905)
”[Kjøbenhavns Politis Gymnastikforening skal have til
formål] ved gymnastik og anden undervisning at give
Kjøbenhavnske politimænd lejlighed til at udnytte en
del af deres fritid på en sund og for tjenesten gavnlig
måde.” Love for Kjøbenhavns Politis Gymnastikforening 1905.

Jens Peter Grønholt var én af initiativtagerne til at stifte Kjøbenhavns Politis
Gymnastikforening. Han indtrådte
som betjent i Københavns Politi i
1903. Han kom til at virke på station
1, hvor han mødte kollegaen Anders
Bilbo, der blev gymnastikforeningens
første formand
(Politimuseet).

De første spæde skridt til
en organisering af politiidrætten i Danmark skete i
1905 på initiativ af to unge
københavnske politibetjente. Ophavsmændene var
den 25-årige Jens Peter
Grønholt og den 28-årige
Anders Peter Josva Christensen Bilbo, der begge
forret tede tjeneste på
station 1 i København. De
havde blot været ansat i
politiet siden henholdsvis
1903 og 1901.

Den 23. oktober 1905
indkaldte de to betjente deres kollegaer til et møde,
der blev afholdt i Larsens Lokaler, i folkemunde
kaldet Prins Larsens Palæ, der lå på St. Annæ Plads
nr. 13.

1920

Mødet havde til formål at
samle de københavnske
betjente til dannelse af en
gymnastikforening indenfor Københavns Politi. I
mødet deltog 15 politifolk,
der alle sluttede op om
idéen, og sådan gik det til,
at menige betjente på eget
initiativ vedtog at etablere
en gymnastikforening, som Anders Peter Josva Christensen Bilbo
tog med sin kollega fra station 1 inide døbte: Kjøbenhavns tiativ til stiftelsen af Kjøbenhavns Politis
Politis Gymnastikforening. Idrætsforening. Han blev foreningens første
formand og sidenhen også aktiv
Som foreningens første i det senere PI
formand valgtes Anders (Politimuseet).
Bilbo. Foruden gymnastik, var der også fodbold på
programmet blandt foreningens aktiviteter.

Som det ses af dette afsnits indledende citat, fik
foreningen, jævnfør dens love, til formål at skabe
rammerne for politifolks legemsudøvelse i deres
ellers begrænsede fritid – og fritid havde betjentene
på daværende tidspunkt ikke meget af. Polititjenesten var i mange henseender markant anderledes
end i dag. Først og fremmest var tjenesten i fysisk
henseende betydelig mere krævende: praktisk talt
al patruljering og transport foregik enten til fods
eller på cykel, ligesom den daglige tjenestetid
var markant længere. Særligt betjentenes lange
tjenestetid skulle senere vise sig fatal for gymnastikforeningen. I lyset af datidens tjenesteforhold
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synes tillige selve initiativet til, oprettelsen og driften af gymnastikforeningen at have været lidt af en
kraftpræstation begået af politiidrættens pionerer.
Aktiviteterne i gymnastikforeningen skulle desuden
understøtte betjentene på en sådan måde, at de
i deres tjeneste indenfor politiet kunne få gavn
af dem. De fysiske aktiviteter og idrætsundervisningen skulle dermed ikke blot gavne den enkelte
betjent og dennes velvære, men altså også gavne
selve etaten. Det synes indlysende, at politiet måtte
få glæde af adrætte politifolk, der plejede deres
legeme og fik skærpet deres styrke, fysiske fleksibilitet og udholdenhed via idrætsundervisningen. Da
gymnastikforeningen blev oprettet i 1905 eksisterede der ikke nogen politiuddannelse, hvorfor det altså
blev politiidrættens pionerer, der i første omgang
påtog sig ansvaret for de københavnske politifolks
idrætsmæssige dannelse.

Politiidrættens pionerer var trods et ihærdigt forsøg
ikke lykkedes med at stable en bæredygtig politiidrætsforening på benene. De havde imidlertid
gødet jorden for et tiltag, der senere skulle få mere
gunstige vilkår som følge af bl.a. organisatoriske
ændringer indenfor politiet, herunder særligt de
københavnske betjentes arbejdsvilkår. Ikke overraskende skulle flere af de her nævnte idrætspionerer
komme til at virke som ikke bare fødselshjælpere,
men også solide støtter i etableringen og udbygningen af, hvad der skulle blive landets største forening
for politidræt. Imidlertid havde også en anden faktor
formentlig været en udfordring for gymnastikforeningen. I slutningen af 1900’erne var nemlig opstået en
konkurrent, som også udbød gymnastikundervisning til politibetjente mod betaling. Der var tale om
landets første politiskole, der virkede lokalt i København.

LEGEMSØVELSER OG BOKSETRÆNING PÅ
Trods det nyskabende, de gode intentioner og de KØBENHAVNS POLITIS POLITISKOLE (1909)
mange kræfter, der blev lagt i idrætssagen, skulle OG STATENS POLITISKOLE (1914)
levetiden blive relativ kort for Kjøbenhavns Politis ”Stor og bred og flommefed, det var idealet på
Gymnastikforening. Bestyrelsen havde vanskeligt politimanden før den første verdenskrig.” Jørgen
ved at holde liv i foreningen, og særligt kneb det Sandholt, der senere skulle blive formand for først
med at skaffe de fornødne økonomiske midler til PI og sidenhen DPIF i anledning af politiskolens 50
at opretholde driften. I efteråret 1912 blev det ved års jubilæum i 1964.
en ekstraordinær generalforsamling besluttet at
ophæve gymnastikforeningen, dels som følge af Før 1914 fandtes ikke en egentlig uddannelse af
manglende tilslutning fra danske politifolk. I det omfang man i slutningen
de københavnske politi- af 1800-tallet udbød et enkeltkursus af kortere
folk og dels som følge af varighed på 2 dage, var dette målrettet betjenteøkonomien. Faktisk havde ne i opdagelsespolitiet, det senere kriminalpoliti.
gymnastikforeningen op- Ordenspolitiets betjente, der udgjorde størstedebygget en mindre gæld til len af styrken, opnåede deres viden om tjenesten og
foreningens daværende dens opgaver via primitiv sidemandsoplæring fra en
formand, der havde lånt ældre kollega, hvis pædagogiske evner var af svinforeningen penge i forsø- gende kvalitet. Af samme grund blev der ikke stillet
get på at holde den oven synderlige krav til betjentens boglige formåen. Derivande. Formanden var mod var betjentens fysik, eller rettere hans fysiske
Sofus Emanuel Anton Bloch-Larsen den 33-årige opdagelses- størrelse af størst betydning for at opnå ansættelse
indtrådte i Københavns Politi som poli- betjent, Sofus Emanuel
i politiet jf. dette afsnits indledende. Politibetjentibetjent i 1900. I 1909 avancerede han
ten eller ”panserbassen” som han i folkemunde
til opdagelsesbetjent. Bloch-Larsen blev Anton Bloch-Larsen, som
den sidste formand for Kjøbenhavns vi også senere skal møde
blev kaldt, skulle omkring begyndelsen af det 20.
Politis Gymnastikforening. Han skulle
århundrede overvejende virke ved sin massivitet,
blive en central skikkelse i det senere PI som en driftig herre i regi af
(Politimuseet).
PI. Ved den ekstraordinære der fungerede præventivt. Der blev ro, når han viste
generalforsamling, hvor gymnastikforeningen blev sig på gaden. Storm P. betegner det på følgende
nedlagt, udtalte Bloch-Larsen bl.a., at han beklage- måde i én af sine fortællinger: ”[Panserbassen] vejede ”… at mange års brydsomt arbejde havde ført til de mindst det dobbelte, så videre diskussion turde
et mindre godt resultat.” Han betonede dog, at han være overflødig.”
var af den overbevisning: ”… at mange ranke rygge
i Københavns Politi talte imod, at arbejdet havde På foranledning af den læreruddannede eventyrer,
været spildt.” Heri skulle Bloch-Larsen få ret.
Hermann Jensen, fik de københavnske politifolk
deres egen politiskole i 1909, og det var dennes
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»

idrætstilbud, der blev en konkurrent til Kjøben- ønskede man at fokusere på legemsøvelser og selvhavns Politis Gymnastikforening. Rammerne for forsvar, der blev øvet i bygningen i Gothersgade. Der
både den lokale politiskole og gymnastikforeningen var store forventninger til Hakon Jørgensen som
mindede om hinanden: undervisningen var
frivillig og finansieret af brugerne selv ved
egenbetaling for de enkelte kurser og forelæsninger. Undervisningen på skolen foregik
to gange om ugen og det faglige indhold
sigtede i første omgang især på sprog, men
der var også gymnastik på programmet og
mod symbolsk betaling kunne politifolk
modtage gymnastikundervisning på den
lokale københavnske politiskole. Dette
betød, at flere potentielle medlemmer af Et kuld politiskoleelever i idrætstøj i 1910’erne. Forrest i midten, klædt i civil, sidder forgymnastikforeningen i stedet valgte idræts- stander Hakon Jørgensen. Han er flankeret af gymnastiklæreren, kaptajn A. Bondo, til venstre og på sin højre side bokselæreren, Dick Nelson, hvis borgerlige fødenavn var Richard
undervisningen på politiskolen.
Christensen (Politimuseet).
I 1910 fik Frederiksberg forstander, og han fik da også hurtigt sammensat
politi sin egen politiskole et hold velansete lærere indenfor deres respektiog efter nogle års politiske ve fagdiscipliner, herunder to idrætspersonligheder,
trækasserier åbnede den som vi senere skal møde i regi af PI. Som gymnastiklandsdækkende Statens lærer ansættes den legendariske Kaptajn Bondo og
Politiskole i 1914, der den ligeledes navnkundige bokselærer, Dick Nelson.
fik lokaler i København i Kigger vi i karakterprotokollen for Politiskolens KlasGothersgade nr. 53. Som se A, der havde kurser på skolen fra slutningen af
forstander valgtes én af oktober 1915, fremgår det, at faget ”Gymnastik
de mest fremtrædende & Boksning” står oplistet blandt fagene: dansk,
Hakon Jørgensen blev cand.jur. i 1904, skikkelser i dansk poli- rapportskrivning, orden, flid, opførsel, vedtægter,
hvorpå han blev ansat som politibe- tis historie, den 34-årige
instruks, særlige love og samfundslære.
tjent i Københavns Politi. Han avancerede hurtigt til at blive den første politiassistent, Hakon
forstander for Statens Politiskole i Jørgensen. Han var i 1904
I årene efter oprettelsen af Statspolitiet var der
1914. Jørgensen var en handlekrafblandt politiets ledelse debat om politiskolens
tig og idérig politiembedsmand, der blevet uddannet cand.
igennem sin tid som politiinspektør og jur. og indtrådte samme
såkaldte curriculum - hvad skulle politieleverne
sidenhen konstitueret politidirektør
i København støttede idrætssagen i år i Københavns
politiet (Politimuseet).
Politi som menig
politibetjent, hvor han to år efter opnåede grad af politiassistent. Han blev
verdenskendt som opfinderen af et avanceret fingeraftrykssystem, det såkaldte
fjernidentificeringssystem, der skulle blive
essentiel for internationalt politisamarbejde.
Systemet gjorde det muligt at identificere
forbrydere på tværs af grænser langt hurtigere end førhen. Derudover udgav han
en række lærebøger for politiet, indførte Bokseundervisning i gymnastiksalen på Statens Politiskole i anden halvdel af 1910’erne
brugen af politihunde i Danmark og meget (Politimuseet).
mere. Hakon Jørgensen var sportsmand og omfav- lære og dermed hvilke fag skulle være repræsentenede politidrætten med stor interesse, og skulle ret. Statspolitichef Valdemar Mensen markerede sig
blive et vigtigt aktiv for PI fra foreningens oprettel- i denne debat, idet han forholdt sig kritisk til behovet
se til sin død i 1927.
for bl.a. bokseundervisningen på Statens Politiskole.
Ifølge Mensen var undervisning i boksning mildest
Med Statens Politiskole fik hele Danmark en poli- talt unødvendig – hvad skulle man bruge boksentiskole med teoretisk undervisning af landets de politifolk til? Det måtte være af større prioritet
aspirerende betjente på skolebænken. Ud over det, at sikre politielevernes dannelse og intellektuelle
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kundskaber. Mensen skulle i debatten have sagt, to unge initiativtagere til den hedengangne gymnaat det ikke var ”… akrobater, men politimænd, man stikforening, var også Troels og Seidenschnur
havde brug for.” Hakon Jørgensen fratrådte siden tjenestegørende på samme station. De var statiostillingen som leder af politiskolen for at vareta- neret på station 6 på Fælledvej på Nørrebro.
ge hvervet som politiinspektør for ordenspolitiet i
København. Han argumenterede skarpt for beho- I opråbet argumenterede de to betjente for nødvenvet for boksning på skoleskemaet. Fra sin position digheden af, at man indenfor politiets rækker stiftede
som leder af det københavnske ordenspoliti mente en idrætsforening. Flere omstændigheder gjorde
Jørgensen at have et særligt praktisk indblik i poli- sig ifølge artiklen gældende: dels var en forening
tifolkenes behov. Han påpegede bl.a., at betjentene tiltrængt, da hverken personalet indenfor ordensvia bokseundervisningen lærte meget mere end eller opdagelsespolitiet
blot at slå fra sig og afbøde slag. De opnåede også under deres tjeneste med
selvsikkerhed, der ville hjælpe dem til at optræde henholds v is p a t r ulje myndigt overfor befolkningen. I sidste ende sejrede tjeneste og kriminelle
Hakon Jørgensens synspunkt og bokseundervisnin- undersøgelser kunne opnå
gen kom til at bestå som fag på skolen indtil omkring ”… tilstrækkelig legemlig
århundredeskiftet efter nogle alvorlige uheld, herun- Motion.” Dels gjorde polider en tragisk dødsulykke i 2001.
tifolkenes tjenestetid det
vanskeligt for etatens folk
Mens politiidrætten havde vanskelige kår i begyn- at udøve sport i forenindelsen af 1900-tallet som følge af bl.a. økonomi og ger og boldklubber i
politifolkenes lange tjenestetid, skulle den så småt deres fritid. Man kunne Politibetjent Henry Peder Jacobsen
Troels forfattede med sin kollega fra
få bedre vilkår, da gymnastik og boksning kom på simpelthen ikke forlange st. 6 på Nørrebro et opråb, der skulle
skoleskemaet. Ikke bare introduceredes politiele- af lokale idrætsforeninger, føre til stiftelsen af PI. Troels kom i bestyrelsen, og han spillede på foreninverne for fagene, de opnåede også kompetencer at de skulle tilpasse deres gens fodboldhold
indenfor de to idrætsgrene – kompetencer, der skulle træning, opvisninger mv. (Politimuseet).
blive behov for at træne og vedligeholde efter endt efter betjentenes skiftende
politiskoleophold. Derudover blev der i slutningen af og ufleksible tjenestetider.
1910’erne ansat en del unge betjente, ligesom der Dette var et reelt problem
skete en ændring af politifolkenes arbejdsvilkår, der for de mange både ældre
frigjorde en smule mere fritid til betjentene. Fritid, og yngre kollegaer, der
som flere forsøgte at spendere i københavnske yndede at dyrke idræt i
idrætsforeninger og klubber. Dog var tjenestetiden lokale idrætsforeninger.
ufleksibel med vagter på alle tider af døgnet, hvil- Troels og Seidenschnur
ket gjorde det vanskeligt at deltage i almindelige mente, at løsningen på
idrætsklubbers skemalagte træning. Det skulle to det te problem måt te
unge, menige politibetjente fra én af byens statio- være at oprette en politiner forsøge at ændre på, idet de tog initiativet til en idræts-forening, der kunne Politibetjent Vilhelm Evald Jens
Seidenschnur var med politikollegaen
organisere et fleksibelt Troels initiativtager til, at PI blev stiftet
idrætsforening indenfor Københavns Politi.
skema for idrætsudøvel- ved en konstituerende generalforsamling i januar 1920. Seidenschnur ses i
OPRÅBET I POLITIVENNEN – INITIATIVET
sen og dermed tage de øvrigt også på gruppefotoet i afsnittet
TIL POLITIETS IDRÆTSFORENING (1919)
fornødne hensyn til den om politiskolerne. Her står han med
korslagte arme i øverste række, nr. 4
”Intetsteds tiltrænges en Forening af denne Art lange og skiftende tjene- fra venstre
(Politimuseet).
som ved Politiet…” Politibetjentene Henry P. J. stetid.
Troels og Vilhelm E. J. Seidenschnur i Politivennen
De to betjente påpegede desuden, ligesom
14/12/1919.
den hedengangne Kjøbenhavns Politis GymnaI december-udgaven af politifagbladet Politiven- stikforening havde gjort det, vigtigheden af
nen, kunne de københavnske betjente på byens vedligeholdelsen af politifolkenes fysik. Når Troels
stationer og kontorer i 1919 læse et opråb under og Seidenschnur fandt, at tiden i 1919 var mere
overskriften ”Politi og Sport”. Opråbet var forfattet gunstig for etablering af en politiidrætsforening
af to unge politibetjente, den tidligere lagerarbejder end den havde været i gymnastikforeningens leveHenry Peder Jacobsen Troels, og den tidligere meje- tid, skyldes det særligt to forhold: der var nu blevet
rist Vilhelm Evald Jens Seidenschnur. Ligesom de indført samlet tjenestetid for politifolkene, ligesom
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der indenfor såvel Københavns politi og Statspolitiet
var blevet ansat mange unge betjente. Det sidste var
de to anstiftende betjente selv eksempler på med
deres alder på hhv. 23 år og 22 år med blot hhv. 6
og 8 måneders ansættelse i politiet.

konstituerende generalforsamling, der fandt sted
mandag 12. januar 1920 i Arbejder-Logens lokaler på Blegdamsvej nr. 26 overfor den nuværende
Panumbygning – blot et stenkast fra de initiativtagende betjentes tjenestested, station 6, som i dag
huser Politimuseet.

Opråbet afsluttedes med
oplysningen om, at man Troels og Seidenschnur tog hensynet til de købenpå alle københavnske havnske politifolks tjenestetid alvorligt, hvilket også
polititjenestesteder kunne ses af indkaldelsen til den konstituerende generalforvente ophængte lister, forsamling. Således blev den afholdt af to omgange
hvorpå kollegaer kunne samme dag, for at give alle indtegnede medlemmer
indtegne sig som medlem- mulighed for at deltage i mødet. Generalforsamlinmer af en kommende gen blev således afholdt dels om formiddagen fra kl.
forening for politiidræt. Så 11 til kl. 12 og så igen om eftermiddagen fra kl. 16
snart man havde opnået til kl. 17. Til generalforsamlingen skulle der vedtaet tilfredsstillende antal ges et navn til idrætsforeningen, ligesom der skulle
indtegnede medlemmer på vælges en bestyrelse, repræsentanter samt revisor
og suppleanter.
Uddrag af opråbet forfattet af Troels listerne, ville de to betjente
og Seidenschnur. Opråbet blev bragt indkalde til en konstituei Politivennen den 14. december
Den konstituerende generalforsamling vedtog at
1919. Blot en måned senere stiftedes rende generalforsamling
Politiets Idrætsforening (Politivennen). for en ny idrætsforening.
døbe foreningen ”Politiets Idrætsforening.” Det var
Som vi skal se nedenfor, skulle de unge betjente vise ikke nødvendigt at tilføje ”København” i foreningens
sig at få ret i antagelsen om et behov for en forening, navn af den simple årsag, at der ikke eksisterede
og blot en måned senere var Politiets Idrætsforening lignende, bredtfavnende sammenslutninger for polien realitet.
tiidræt i Danmark på det tidspunkt. Over de følgende
sider i dette indlæg vil foreningen blive betegnet
POLITIETS IDRÆTSFORENING STIFTES
efter dens oprindelige navn: Politiets Idrætsforening,
(1920)
forkortet PI.”
”Listerne, der var udsendt til de forskellige Stationer
samt Statspolitiet, er nu tilbagesendt […], og Resul- Af de vedtagne
tatet er over al Forventning.” Opfølgende notat af love for PI frempolitibetjentene Troels og Seidenschnur i Politiven- går, at foreningen
fik til formål: ”… at
nen den 11. januar 1920.
give MedlemmerTroels og Seidenschnur havde i december udført ne Lejlighed til at
et stort stykke arbejde med at ophænge lister på dyrke Gymnastik,
samtlige københavnske politistationer og afdelinger, Boksning, Fodherunder politiskolen samt Statspolitiets tjeneste- bold og anden
Forslag til lovene blev optrykt i Politivennen den 1.
steder ved Domhuset og i Kristiansgade. Da de Idræt, hvorom februar 1920. Ved generalforsamling den 21. Februar
gjorde status på Interessen kan 1920 ville man forelægge lovene med henblik på
vedtagelse (Politivennen).
den anden side af samles, under de
årsskiftet, havde for Medlemmerne bedst mulige Forhold.” Fra starten
ikke mindre end havde PI med dets navnevalg, og lovformuleringen
196 københavn- ”og anden idræt” sikret sig, at andre idrætsgrene
ske politimænd nemt kunne komme til. Som vi skal se, gik der ikke
ind teg net sig lang tid før PI skulle komme til at udvide sine aktisom medlemmer viteter til også at omfatte andre typer idræt. I dag
på listerne. Dette minder formuleringen om den oprindelige, dog med
var
mere end den forskel, at lovene i dag slet ikke nævner speciSøndag den 11. januar 1920 bragte Troels og
Seidenschnur en notits i Politivennen, der fulgte
rigeligt til at gøre fikke idrætsgrene under formålsbeskrivelsen i §2,
op på antallet af indtegnede politimænd på
listerne ved byens tjenestesteder. alvor af ambi- 2.1: ”Det er foreningens formål at give medlemmerDe i alt 196 indtegnede betjente havde fordelt sig
ne lejlighed til at dyrke idræt under de bedst mulige
som det ses her tionen, og de
(Politivennen). indkaldte til en
forhold.”
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Når man i 1920 indmeldte sig i PI, ville man få udleve- af bestyrelsen fra stiftelret et emblem og et medlemskort. Det var oprindeligt sen i 1905 af Kjøbenhavns
muligt at tilmelde sig foreningen som enten aktivt Politis Gymnastikforening
idrætsudøvende medlem eller passivt medlem. og virket i resten af denne
Det passive medlemskab var tænkt som en måde, forenings levetid indtil
hvorpå ikke-idrætsudøvende betjente kunne yde 1912. Blicher var ikke kun
foreningen symbolsk støtte ved deres tilslutning. At et aktiv for politiidrætten,
foreningen ved hjælp af passive medlemmer nume- men for dansk idræt i al
risk ville fremstå endnu større var blot en fordel, når almindelig. Han blev senePI overfor politiledelsen eller andre skulle forhandle re formand for Københavns
til fordel for idrætssagen i politiet.
Atletikforbund, ligesom
han blev medlem af besty- Statspolitibetjent Anders Anton
Kontingentet for de aktive medlemmer måtte ifølge relsen for Idrætsparken Julius Blicher hørte til politiidrættens
pionerer og som første formand for PI
bestemmelserne ikke overstige 2 kroner måned- og for Dansk Atletikfor- blev han med sin bestyrelse toneangiligt, mens de passive skulle betale mindst 50 ører bund i årene 1922-1924. vende i foreningens spæde år
(Politimuseet).
månedligt. Kun de aktive medlemmer skulle også I 1922 opnåede han
betale et indskud på 2 kroner ved indmeldelse i Idrætsmærket i guld. Også indenfor politiets fagliforeningen. Aktive såvel som passive medlemmer ge organisationer var Blicher en driftig herre. Han
ville få adgang til foreningens lokaler, når der var havde en kort periode fungeret som formand for
øvelser og opvisninger, ligesom begge medlemska- Dansk Kriminalpolitiforening samt i mange år virket
tegorier kunne få adgang til at benytte bruse- og som bestyrelsesmedlem og sekretær i Københavns
søbade. Driften af foreningen, herunder valg af Politiforening. Også den føromtalte Bloch-Larsen og
lærere og lokaler samt planlægningen af øvelser- Holm havde været bestyrelsesmedlemmer af polines tid, sted og art, skulle forestås af foreningens tiets faglige organisationer. Det var med andre ord
formand og bestyrelsens 6 medlemmer, der alle nogle markante herrer, der satte sig i spidsen for
skulle vælges for et år af gangen.
det første PI.
Blandt bestyrelsens medlemmer var flere af poli- Mindre end en måned efter opråbet i Politivennen var
tidrættens pionerer. F.eks. den sidste formand for blevet trykt havde de københavnske politifolk fået
Kjøbenhavns Politis Gymnastikforening, overbetjent stablet en idrætsforening på benene. Arbejdet med
Bloch-Larsen, der blev den første næstformand for at sætte politiidrætten i system kunne nu begynde –
PI. Derudover sås i bestyrelsen den unge betjent, og det gjorde det, endda i et hastigt tempo.
Troels, som havde været én af de to initiativtagere til
stiftelsen af PI. Som foreningens kasserer og sekre- PI KICKSTARTER POLITIIDRÆTTEN
tær var det den 36-åriges politibetjent Anton Holm, (1920’ERNE)
som sidenhen blev bestyrelsesmedlem i Køben- ”Vi har mødt stor Imødekommenhed fra vores Chefer,
havns Atletunion samt og Fremtiden ligger lys for os.” Officiel udmelding fra
medlem af repræsentant- PI’s bestyrelse efter generalforsamling i septemskabet for Københavns ber 1920.
Idrætspark. Han blev markant i foreningen i løbet af Som det vil fremgå af de følgende afsnit, tog idrætsdens første leveår. Som foreningens bestyrelse i den grad ”handskerne af”
første formand for PI valg- for at påbegynde arbejdet for idrætssagen i politiet.
tes en gammel kending fra
gymnastikforeningen, den Ledelsens syn på politiidrætten
45-årige statspolitibetjent og foreningens idrætslærere
Anders Anton Julius Blicher, Den nyetablerede Københavns Idrætsforening skulle
hurtigt vise sig at få vind i sejlene. IdrætsaktiviteterPolitibetjent Anton Holm forrettede tjene- der for øvrigt var søn af
ste på station 1. Han havde gennemgået forfatteren - hedens digter,
ne i PI var allerede i fuld gang tre gange om ugen i
Underofficerskolen på Kronborg i 1909,
den første måned af foreningens levetid, og til formåog beskrives som en kontant herre, hvilket Sten Steensen Blicher.
sidenhen fik ham på kant med personer
let havde bestyrelsen lejet sig ind i Idrætshuset ved
i foreningen som gerne så ham fjernet.
Ved stiftelsen af PI blev han kasserer og Også Blicher hører til poli- det nuværende Gunner Nu Hansens Plads på Østersekretær i foreningen, og udgjorde i løbet
tiidrættens pionerer, idet bro.
af sin tid i PI et særdeles driftigt aktiv
(Politimuseet). han havde været medlem

1920

15

2020

»

i 1922, som senere skal beskrives nærmere, hvor
Politidirektøren takkede ja til at være protektor.
Endvidere deltog han og andre fremtrædende folk
fra etaten samme år i foreningens faneindvielse
ved en ceremoni i Harmonien på Nørrebrogade.
Ved denne begivenhed holdt politiinspektør Hakon
Jørgensen tale, hvori han agiterede kraftigt for arbejdet i Politiets Idrætsforening, ligesom han i øvrigt
foranledigede, at festen kunne få lov til at blive ved
til kl. 02.00.

Københavns Idrætspark blev stiftet i 1911 som en selvejende institution
skabt af Københavns Kommune og det københavnske idrætsliv. På fotoet
ses Idrætshuset kort før husets indvielse i maj 1914. Husets store sal, som
her er afbilledet, var 19x43 meter og kunne rumme op til 2.500 tilskuere
(Folkets Avis 28.05.1914).

Som det indledende citat indikerer, stod det i foreningen hurtigt klart, at politiledelsen bakkede op om
idrætsforeningen. Således havde Politidirektøren
i København, etatsråd Theodor Dybdahl været så
venlig at søge kommunen om tilskud til idrætsaktiviteterne på vegne af PI. Midlerne blev bevilliget,
og blandt udgifterne for budgetåret 1921-1922 til
vej- og kloakanlæg, skolevæsen og alderdomsunderstøttelse optrådte nu også politiidrætten. Der
blev dels bevilliget penge til idræt generelt indenfor politiet, dels var der et specifikt øremærket årligt
tilskud på 2.000 kr. til PI.
Politidirektøren i København hjalp ikke blot PI med
at finde midler. Han og den øvrige politiledelse udviste i det hele taget foreningen velvillighed, idet de
også deltog i flere af de idrætsbegivenheder, som PI
stablede på benene. Et blandt mange eksempler på
dette, var Politidirektørens overværelse af PI’s internationale debut, da fodboldholdet i maj 1921 vandt
over svenske kollegaer fra Helsingborg med 10-1.
Ca. 1.500 tilskuere overværede kampen, og Politidirektøren udsatte efter kampen en revanchepokal
som ”De danske Knipler vandt”, som overskriften
lød i Arbejderbladet. Blot en måned senere kunne
man i Folkets Avis læse om næste fodboldeventyr
i PI: ”Politiets idrætsforening, hvis to ledere Blicker
og Holm, er ved at overgaa hinanden i Energi, kan
naturligvis ikke finde sig i at hvile paa de Laurbær,
Sejrene over det svenske Politi, og over de danske
Flyvere, bragte. Foreningen ønsker at gaa videre ad
den Vej, der enten fører til Sejr eller til Nederlag; og
paa Onsdag gaar det derfor løs igen. Det er K. B.s
Bane, der er Skuepladsen, Sporvognsfunktionærerne, som skal agere Modstandere.”
Andre eksempler på politiledelsens velvillighed
overfor PI, ses i forbindelse med politiidrætsstævnet
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Hakon Jørgensen var i særdeleshed en af de
velvillige politiembedsmænd. I 1921 stillede han
økonomiske midler til rådighed for PI, hvilket gjorde
det muligt at indkøbe nogle såkaldte dynamometre – apparater til måling af muskelkraft. Endvidere
havde Jørgensen ambitioner på PI’s vegne. Således
bad han bestyrelsen håndplukke foreningens bedste
boksere og gymnaster med henblik på at tilrettelægge særundervisning for dem, så de kunne gøre sig
gældende i konkurrencer med andre klubber. Politiinspektøren sørgede endda for, at de pågældende
kunne få tjenestefrihed til specialtræningen. Velvilligheden sås også i relationen til Statens Politiskole,
der til en start var PI delvis behjælpelig med det rette
udstyr, f.eks. ved udlån af gymnastiktøj.
Som lærere, havde bestyrelsen i første omgang
engageret gymnastiklærer A. Olsen og bokseren
Dick Nelson, der som tidligere nævnt også fungerede
som bokselærer på Statens
Politiskole. Nelson selv var
en formidabel bokser med
en glorværdig karriere bag
sig i USA. I nyere litteratur omtales Nelson som
værende af amerikansk
nationalitet. Det er for så
vidt ikke mærkeligt, hans
navn taget i betragtning.
Nelson var imidlertid pæredansk og bar det borgerlige
navn Richard Christensen.
Det amerikansk-klingende navn, Dick Nelson, var
blevet fæstnet til den unge
bokser, da en amerikansk
speaker under én af hans Dick Nelson alias ”The Fighting Dane” med
tidlige kampe i New York, det borgerlige navn Richard Christensen,
havde forfulgt sin drøm om en boksekaropgav at udtale navnet riere i USA. I 1915 vendte han tilbage til
hvor han først blev bokselærer
Richard Christensen, og i Danmark,
på Statens Politiskole, sidenhen også i PI
stedet råbte ham op som (Folkets Avis 31.07.1915).
”Dick Nelson.”
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Bestyrelsen i PI udvidede dog snart lærerstaben,
og fra omkring 1921 sås også en anden lærer fra
Statens Politiskole i stald ved PI, nemlig gymnastiklæreren kaptajn Bondo, der i 1933 blev æresmedlem
i PI.

Fodbold var blot én af idrætsdisciplinerne, der blev dyrket fra starten
af PI’s etablering. Her ses et foto fra marts 1920 af foreningens første
fodboldhold. På bagerste række, nummer tre fra venstre, står politibetjent
Troels, der var en af initiativtagerne til PI’s stiftelse
(Politiets Idrætsforening).

overvære opvisningen, ligesom ikke mindst kommunalbestyrelsen og politiets embedsmænd var særligt
indbudte.

Kaptajn Bondo fungerede som gymnastiklærer på Statens Politiskole og blev
også senere – omkring 1921 – gymnastiklærer i PI. På fotoet ses han dirigere et
hold elever på Statens Politiskole i tovtrækning – en disciplin, der i PI’s spæde
år skulle blive lidt af en mærkevare for foreningen
(Politimuseet).

Manglende deltagelse og præsentationsstævnet
Selvom meget pegede i den rigtige retning for Politiets Idrætsforening i den spæde tid efter foreningens
stiftelse, sås også udfordringer, der mindede om
dem som den hedengangne Kjøbenhavns Politis
Gymnastikforening havde haft. Det ses af gentagne notitser optrykt i politifagbladet Politivennen,
at PI igennem de første spæde måneder og år til
tider havde problemer med at få politifolkene til at
deltage regelmæssigt i træning og øvelser. Således
bringes et utal af ofte indtrængende opfordringer
til medlemmernes deltagelse i øvelsestimerne. Et
af flere tidlige eksempler på en sådan meddelelse,
ses formuleret i fagbladet i september 1920: ”Jeg
vil paa det indstændigste opfordre Medlemmerne til
at give Møde straks den første Dag og derefter hver
Gang senere. Den eneste Undskyldning for Udeblivelse er Tjeneste, Sygdom eller Bortrejse.”
Allerede en måned efter foreningens stiftelse blev
der ytret beklagelse over, at der ikke mødte lige
så mange betjente op til øvelserne som forventet.
Bestyrelsen opfordrede flere gange på skrift betjentene til at deltage, hvilket dels skyldtes den første,
større offentlige begivenhed, som PI stablede på
benene i midten af maj 1920: her skulle afholdes
et stort anlagt præsentationsstævne, en PI-opvisning, i Idrætshusets store sal og i idrætsparken, i
de idrætsgrene, som foreningen på daværende tidspunkt mestrede: gymnastik, boksning og fodbold.
Der var slået et stort brød op, idet foreningen i fagbladet havde inviteret alle politifolk med damer til at
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Social-Demokraten skrev efterfølgende om arrangementet: ”Om eftermiddagen d. 15. Maj 1920 afholdte
Politiets Idrætsforening en Opvisning i Gymnastik,
Boksning og Fodbold. De to første Øvelser fandt sted
i Idrætshuset og var meget interessante. Der var dog
ikke mange Tilskuere, men de faa, der var til Stede,
morede sig udmærket. Skal vi fremhæve nogen,
maa det være Betjent Guldager, der viste fortrinlige
Smidighedsøvelser. Boksekampen var også fortrinlig.
Fodboldkampene foregik paa Fælleden ved Siden
af Idrætshuset.”

Gymnaster i politiets Idrætsforening fremviser deres talenter til ære for en
fotograf (Politiets Idrætsforening).

Også B.T. havde været på pletten til begivenheden: ”I
aftes marcherede 33 politimænd ind i Idrætshusets
store sal i uskylds hvide farver og viste politidirektøren, politiassistent Tvermoes og andre af etatens
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spidser, hvor dygtige de var til øvelser i ribbe og på
bom, til at springe over hesten og til at slå kraftspring.” Selvom PI-opvisningen blev en umiddelbart
succes, og arrangementet siden skulle blive en
tilbagevendende årlig begivenhed, sås stadig efter

PI’s opvisning skulle efter 1920 blive en tilbagevendende begivenhed i
foreningen. På fotoet ses politiinspektør Hakon Jørgensen uddele præmier ved opvisningen, der blev afholdt den 29. maj 1921 i Idrætshuset
på Østerbro. Tilskuerpladserne var tilsyneladende sporadisk besatte
(Politiets Idrætsforening).

idrætsforeningen Ben Hur, havde vundet en både
smuk og værdifuld vandrepokal for deres tovtrækning. Pokalen var i øvrigt skænket af Københavns
Politiforening, og skulle gives som udfordringspræmie i tovtrækning. Pokalen skulle efter reglerne

Et af PI’s to tovtrækningshold, der deltog i tovtrækningskonkurrencen
i oktober 1921. PI tog både første- og andenpladsen. Her ses holdet af
opdagelsesbetjente, der blev nummer to ved konkurrencen. PI-formanden
Blicher ses dirigere tropperne med ryggen til fotografen
(Politiets Idrætsforening).

opvisningen adskillige eksempler på, at det kunne
være svært at holde medlemmerne til ilden i øvelseslokalerne. Et af de mere grelle eksempler stammer
fra august 1920, hvor det fremgår, at blot et enkelt
medlem havde trænet få gange i disciplinerne boksning og gymnastik. August måned måtte selvfølgelig
være en vanskelig måned for udøvelsen af boksning
og gymnastik, men ikke desto mindre var fremmødet
således langt mindre end bestyrelsens ambitioner.

vindes tre gange, men ville forblive PI’s ejendom,
såfremt man ikke indenfor et år havde modtaget
udfordring fra andre. Flere af de ovenfor nævnte
nyoprettede idrætsafdelinger blev etableret med
henblik på, at man i PI ønskede at gøre sig gældende i de pågældende discipliner til det skandinaviske
politiidrætsstævne i 1922, som er nærmere beskrevet nedenfor. Fra 1922 kom også håndbold på PI’s
udbud af idrætsgrene.

Nye idrætsgrene og fodboldformidling
til politimænd
Allerede i maj 1920 blev der i Politivennen udtrykt
ambitioner om at udvide repertoiret af idrætsgrene
indenfor PI. Af øvelseslisterne fremgik, at tiderne for
svømning snarligt ville blive fastlagt. I juni 1920 blev
der flere gange om ugen dyrket svømning ved badeanstalten Helgoland – et tilbud som 75 medlemmer
benyttede sig af fra juni til sæsonafslutningen.
Derudover var der udbudt brydning, vægtløftning
og såkaldt fri idræt. Fra september 1920 barsledes
med at oprette et motionsgymnastikhold for ældre
kolleger, ligesom det var planen at oprette et hold
for Jiu-Jitsu. Fra oktober 1921 var der ligeledes
skydning, omfattende pistol og kortdistance-riffel
samt atletik på programmet. I 1921 oprettede man
også et tovtrækningshold, der tidligt skulle vise sig
at blive legendarisk med adskillige sejre i bagagen. Politiholdet vandt deres første sejre allerede
ved det første stævne – faktisk formåede holdet at
trække alle modstanderholdene i gulvet. Således
kunne man i danske dagblade læse, at politiholdet
ved det internationale idrætsstævne, arrangeret af

Københavnske politifolk kunne i 1920’ernes
begyndelse formentlig ikke undgå at høre om idrætsforeningen og dens resultater. Særligt har mange i
samtiden formentligt bemærket de hyppigt publicerede fodboldreferater, der med nerve gengav
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PI’s fodbold, hvis bedrifter blev formidlet til hele det københavnske politi
i fagbladet Politivennen. Fodboldberetningerne blev forfattet af foreningens kasserer og sekretær, Anton Holm, som selv spillede på fodboldholdet. Holm ses her siddende midt i billedet i uniform
(Politiets Idrætsforening).
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PI-fodboldspillernes bedrifter i politifagbladet.
Forfatteren til denne fodboldformidling for politimænd var PI’s første kasserer og sekretær, Holm,
som selv spillede på holdet som venter-halfback.
Holms beretninger var livlige og underholdende,
men også nøgterne og kontante. Tag f.eks. hans
første kampbeskrivelse i Politivennen fra oktober 1920, hvor Holm efter en levende beskrivelse
af kampen mod Handelsstandens Boldklub (H.B.)
skulle beskrive kampen mod idrætsforeningen Dan:
”Pokalkampen Kl. 1 er det bedst at forbigaa i Tavshed. Der mødte kun 10 af 15 tilsagte, og af de 10
var er kun 2, der spillede Fodbold, nemlig Bodin
og Estoft, Resten troede aabenbart, at de var paa
Skovtur og legede 2 Mand frem for en Enke. Resultatet blev tabt Kamp med 6-2, og det kan vi takke de
Herrer for. De har nemlig ikke gidet møde en eneste
Gang til Træning.”

kendetegner foreningen og dens afdelinger den dag
i dag. Det synes oplagt, at det måtte have positiv
afsmitning på arbejdsmiljøet indenfor politiet, når
betjente på tværs af afdelinger, alder og i et vist
omfang tjenestegrader mødtes i idrætsmæssige
og sociale sammenhænge i PI.
Succesen fra kapsvømningen blev gentaget de
følgende år, fortsat med deltagelse af prominente
folk fra etaten, som det fremgår af en reportage i
Folkets Avis: : ”Politiets Svømmeopvisning på Helgoland i Aftes kl. 6 fik, trods den lidt lave Temperatur,
et særdeles vellykket Forløb. Blandt Tilskuerne saa
man Statspolitiets Chef, Hr. Mensen, Politiinspektør Hakon Jørgensen, Politiassistenterne Norup og
Winding samt Jensen, Frederiksberg, Dansk Politiforbunds Formand, Hr. Andersen, Københavns
Politiforenings formand og mange andre mænd fra
etaten.”

Kapsvømning på Helgoland
I foreningens tidlige historie ses også eksempler
og sociale arrangementer
22. august 1920 afholdt PI for første gang på, at der afholdes selskabelige sammenkomster
Kapsvømning på Helgoland med forskellige svøm- under påskud af idrætsopvisninger, konkurrencer
mediscipliner på programmet, herunder bryst- og eller kampe. Et sådan bal blev f.eks. afholdt i Sass’
rygsvømning, bjergning, dykning, distancesvøm- selskabslokaler i Linnesgade den 18. november
ning og kunstsvømning. Efter kapsvømningen var der 1920. Her var lagt op til forskellig musikunderholdning under ledelse af musikdirigenten fra Den
Kongelige Livgarde. Dernæst var der boksning, hvorpå aftenen sluttede med dans. Trods kunstnerafbud
blev aftenen vellykket, om end festen gav et mindre
underskud. Forfatterne til jubilæums-skriftet fra PI’s
50 års fødselsdag noterer sig om festens økonomiske underskud på følgende vis: ”Det har i øvrigt været
karakteristisk for PI gennem årene. Vi har bundet an
med utallige opgaver, og hver gang har vi haft de
bedste forventninger om et godt økonomisk resultat,
og næsten hver gang har man bagefter kunnet føre
til protokols, at ”arrangementet var vellykket, men
desværre var der et mindre underskud.” Forretningsmænd har vi aldrig været!”
Svømmere fra Politiets Idrætsforening i forbindelse med kapsvømningen i 1921
på Helgoland. Arrangementet blev første gang afholdt i august 1920 og blev en
tilbagevendende begivenhed
(Politiets Idrætsforening).

indbudt til selskabelig sammenkomst med damer på
Helgolands Restauration. Som der stod: ”Der sluttes med en lille Dans. Alle Politimænd med Damer
indbydes.” Det fremgår af et kort referat fra arrangementet, at mange politifolk med damer havde taget
imod muligheden og deltog således som publikum til
stævnet, ligesom repræsentanter fra politiets ledelse samt formændene for de faglige organisationer.
Fra den tidlige begyndelse, dannede idrætsklubben
således også rammerne for det sociale frirum, der
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Det 1. skandinaviske
politiidrætsstævne
og det første vundne
danske mesterskab
Én af de største begivenheder i starten
af 1920’erne var imidler tid af viklingen
af det første skandinaviske politiidrætsstævne, der blev afholdt i København
den 17. og 18. Juni

2020

Den københavnske dagspresse dækkede det
skandinaviske politiidrætsstævne tæt. Her
ses et udklip fra forsiden på ét af dagbladene (Klokken 5 19.06.1922).

»

1922. Stævnet var blevet til på initiativ af Københavns Politiforening, men PI stod for den praktiske
forberedelse og afvikling af arrangementet. Som
protektor for stævnet var etatsråd og politidirektør,
Dybdahl, mens borgmestrene Jensen, Kaper og
Møller samt Statspolitichef Mensen udgjorde præsidiet. Overdommer ved stævnet var politiinspektør
Hakon Jørgensen, som igen viste, at han omfavnede idrætsforeningen med den varmeste interesse.
Til stævnet deltog i alt 130 udenlandske politifolk

kunne det danske hold godt! Også forud for det
skandinaviske politistævne forsøgte PI’s bestyrelse ihærdigt at agitere for, at medlemmerne skulle
møde til øvelsestimerne. Det var en tilbagevendende udfordring. Resultatet for idrætsforeningen blev,
at PI vandt fodboldturneringen ved at slå Sverige 1-0
og Norge 5-0, PI vandt tovtrækning og blev bedste
nation i boksning. I brydning gik det mindre godt,
ligesom atletik-disciplinerne overvejende ikke gik
godt. Dog vandt PI-løberen O. Persson 5000 meter
løb, mens Svend
Johansen vandt
i kuglestød. Det
sk an dinav iske
politiidrætsstævne blev en stor
succes, og blev
afholdt helt frem
til besættelsen O. Persson fra station 8 vandt 5000 meter
med to og senere løb ved det skandinaviske politiidrætsstævne. Krydset på billedet er sat lige under
tre års mellem- Persson, der løber i hvid t-shirt uden tryk
(Politiets Idrætsforening).
rum.

Den føromtalte
Svend Johansen
Politifolk fra Danmark, Norge og Sverige mødtes til det første skandinaviske politi- hev senere på
idrætsstævne i København. Initiativet var Københavns Politiforening, men PI stod for
afviklingen af arrangementet. Her ses de tre hold opmarcheret under politidirektørens året det første
tale: først det norske hold, derpå det svenske og bagerst ses det danske PI-hold med danske mesterformand Blicher i front, flankeret af foreningens fane. Lige bag ham står de gæve
mænd, som dystede på tovtrækningsholdet skab hjem, idet
(Politiets Idrætsforening). han blev mester
Svend Johansen vandt i disciplinen kugfra henholdsvis Norge og Sverige, mens PI selv stil- i kuglestød med 22,77 lestød ved det skandinaviske politiidrætslede med 75 mand. De skandinaviske politifolk meter (sammenlagt). PI stævne i 1922. Han var også manden, der
erhvervede PI det første danske mesterskab.
skulle dyste i atletik, boksning, brydning, vægtløft- havde tidligere på året i Det skete samme år
ning og fodbold. Én af disciplinerne under atletik 1922 haft chancen for at (Politiets Idrætsforening).
var tovtrækningen, som aviserne bemærkede, at PI hente sit første danmarksmesterskab i Weltervægt,
ved flere lejligheden havde vist sig særdeles dygtige men ingen af foreningens fire boksere havde held til
til. Spørgsmålet var, om de kunne klare de svenske at få medaljer med hjem: én af bokserne viste sig
kollegaer, som havde vundet verdensmesterskabet at være for tung til vægtklassen, én tabte på points,
ved de Olympiske Lege i Stockholm i 1912 – det endnu én blev diskvalificeret kort før kampafslutning for at have holdt sin modstander og den sidste
mødte slet ikke op til boksemesterskaberne.

Det danske tovtrækningshold på rumpen efter at have trukket en modstander i jorden. Til højre i fotoet ses en klappende formand Blicher
(Politiets Idrætsforening).

1920

Fortsatte aktiviteter, turbulens i bestyrelsen
og formandsskifte
Hvor tilslutningen til boksning, svømning og fodbold
var en tilbagevendende udfordring i begyndelsen af
foreningens levetid, gik det anderledes godt med
tilslutningen til atletik, brydning, håndbold og skydning. Særligt tovtrækningsholdet havde kronede
dage, og denne idrætsdisciplin blev den første til
at stable en stationsturnering på benene. Også
PI-gymnasterne gjorde sig gældende, idet det i 1924
lykkedes at etablere et turneringshold, der startede i Danmarks Gymnastik Forbunds 2. holds række.
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have været diplomatisk anlagt. Holm blev stemt
ud af bestyrelsen i 1923, og i ham mistede man et
aktiv, der havde lagt ufattelig energi i PI. Året efter
nedlagde formand Blicher sit hverv, hvorpå han
efterfølgende blev formand
for Københavns Atletikforbund. Blicher blev ved sin
afgang udnævnt til det
første æresmedlem af PI.
Som ny formand valgtes i 1924 den 32-årige
Tovtrækkerne i PI var de første til at stable en stationsturnering på benene.
politiassistent Fritz Emil
Ved denne var tovtrækkerne fra 1. afdeling, som her ses afbilledet i 1921, de
Jacobsen, der skulle
suverænt bedste. Yderst til venstre står Carl Mortensen, kaldet ”Politi-Morten”,
der senere omkring 1930 blev PI’s populære danmarksmester i hammer- og
komme til at fungere som
vægtkast (Politiets Idrætsforening).
formand i to omgange. Året
PI deltog i det andet skandinaviske politiidrætsme- efter – i 1925 – fik Holm Politiassistent Fritz Emil Jacobsen
var uddannet cand. jur. i 1915 og blev
sterskab med ca. 50 mand i 1925 i Göteborg. Som comeback, idet han på ny ansat i Københavns Ordenspoliti i
Han blev set som en oplagt
det havde været tilfældet, da stævnet blev afholdt blev valgt ind i bestyrelsen 1917.
kandidat til chef for det københavni København, vandt PI tovtrækning og fodbold, lige- som sekretær. I samme ske opdagelsespoliti, men fik i 1920 i
stedet stillingen som Politiadjudant for
ombæring valgtes som De sønderjyske Landsdele, og konstisom PI-bokserne havde været de bedste.
næstformand en tidligere tueredes samme år som politimester
i Graasten. Han vendte tilbage til
Politiets Idrætsforening var i løbet af blot 2 år vokset politiidrætspioner, Bilbo. København i 1923 som politiassistent
fra at være et spinkelt håb om systematiseret Imens bestyrelsen fandt i Valby. Jacobsen blev formand for PI
af to omgange, henholdsvis fra 1924
idrætstilbud til politifolk, udtrykt af to unge politi- sig til rette, udkæmpede til 1926, og igen fra 1928 til 1934
betjente i et opråb i politifagbladet, til at være en foreningens idrætsudøve- (Politiets Idrætsforening).
større forening, der efterhånden fik adskillige idræts- re flere slag ved stævne og konkurrencer.
grene på programmet og som med sine aktiviteter
blev bemærket på den danske idrætsscene, i dansk
politi og i pressen. Det skortede ikke på initiativ og
aktiviteter, som foreningen deltog i med skiftende
held. Bestyrelsen havde, med sin dygtige og beslutsomme drift af PI, vist sig selv og omverdenen, at
foreningen var levedygtig på trods af momentvise
svigt i idrætstilslutningen. På et tidspunkt opstod
dog gnidninger i bestyrelsen, idet nogle medlemmer ønskede at skaffe sig af med sekretæren og
kassereren, Anton Holm. Meget tyder på, at Holm
var et dedikeret foreningsmenneske, hvis hjerte PI’s fodboldhold spillede kamp mod kollegaerne i Prag i 1923. Desværre
vandt hjemmeholdet. Året efter blev der i København spillet revanchebankede for politiidræt- kamp, hvor i øvrigt alle skolebørn over 12 år havde fri adgang. På fotoet
ten. Vi har allerede set, ses det danske hold gå ind på stadion i Prag i 1923
(Politiets Idrætsforening).
hvor nøgtern og kontant
Holm beskrev fodbold- Om ét af disse kan bl.a. læses i Folkets Avis i
kampe, og formentlig kom juni 1924: ”Blandt de mange Sportsstævner, som
hans skarpe facon på kant afholdes paa Københavns Stadion, er det aarligt
med foreningskollegaerne tilbagevendende Tovtrækningsstævne et af de
flere gange, når de sad ved morsomste.” Konkurrencen blev indledt med en
forhandlingsbordet. Det er traditionel indmarch med de deltagende hold til
tidligere
blevet beskrevet, tonerne af Københavns Politiorkester (K.P.O.), der
PI-formand Anders Blicher (til højre) og
sekretær og kasserer Anton Holm ved at Holm var bestyrelses- for første gang trådte frem for den store offentlighed.
Kapsvømningsstævnet på Helgoland
PI’s hold sejrede og det hed sig i avisen, at: ”Polii 1921. Der er meget, som tyder på, medlemmernes dårlige
at Blicher og Holm udgjorde en stærk samvit tighed, ligesom
tiets Hold vakte berettiget Opsigt for sin Stil og sit
formandsduo i foreningens spæde år
rolige, seige Træk.”
(Politiets Idrætsforening). han ikke ligefrem skulle
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kom der imidlertid kurrer på tråden imellem
personer i foreningen, der medførte, at en
fraktion brød ud af PI og dannede deres
egen forening: ”Politiets Atletklub Ursus.”
Formanden for denne nye politi-atlet-klub
var tidligere formand for bryderafdelingen i PI,
politibetjent Lars
Peter Elmvang ,
der tillige havde
været en del af
det legendariske
tovtrækningshold
og som ansås for
selv at være en
dygtig sværvægtsAlt imens PI’s nye bestyrelse var i færd med at finde sig til rette, kæmpede PI’s bryder. I slutningen
idrætsfolk i stævner og konkurrencer. Her ses PI’s tovtrækkerhold, der løb med sejren
af november 1926
ved stævnet (Folkets Avis 24.06.1924).
Politibetjent Lars Peter Elmvang havde
havde han ladet været en skattet bryder i Politiets
hvor han også havde virket
PI-formand Fritz Jacobsen frabad sig i 1926 genvalg, optrykke en notits i poli- Idrætsforening,
på PI’s legendariske tovtrækkerhold. Han
hvilket blev begrundet i manglende tid, men en tifagbladet, hvor han, blev afdelingsformand for bryderafdelingen, men brød efter kontroverser med FU
anden sandsynlig årsag kunne være, at der i hans henvendt til politibryder- ud af PI, hvorpå han oprettede ”Politiets
formandsperiode havde været en række kritik- ne, bekendtgjorde, at han Atletklub Ursus”
(Klokken 5 24.09.1919).
punkter af bestyrelsen, som klart var møntet på havde besluttet at trække
formanden. Et kritikpunkt var, at PI brugte for mange sig fra sin formandspost i PI’s bryderafdeling, da han
midler på internationale arrangementer. Ved Jacob- anså det for ”… haabløst og ganske umuligt længere
sens afgang indvalgtes den tidligere næstformand at arbejde sammen med Forretningsudvalget i dets
og idrætspioner, Bloch-Larsen, der havde været den nuværende Sammensætning paa en saadan Maade,
sidste formand for Kjøbenhavns Gymnastikforening. at vor Sport fremmes...” Blot halvanden måned seneI hans formandsperiode oprettedes i 1926 en dame- re tog han initiativ til at oprette en pendant til PI.
afdeling, der først beskæftigede sig med gymnastik, Om Ursus berettede Elmvang i Social-Demokraten
sidenhen med svømning. I 1929 dannedes desuden i januar 1927 i anledning af,
det første damehåndboldhold. I 1927 gennemfør- at foreningen var optaget i
tes det tredje skandinaviske politimesterskab i Oslo, Københavns Atlet-Union
hvor Danmark deltog med ca. 45 mand. Ved stæv- (K.A.U.): ”Ursus er dannet
net opnåedes så gode resultater, at 1. politiinspektør af tidligere Medlemmer af
bevilligede de deltagende betjente fridage.
Brydeafdelingen indenfor
Politiets Idrætsforening.
Bloch-Larsens formandsperiode, der skulle blive Den skal foreløbig kun
kort og turbulent kulminerede med, at en lille grup- dyrke græsk-romersk Brydpe brydere brød ud af Politiets Idrætsforening for at ning. Ikke Boksning, men
danne deres egen atletklub.
maaske senere Vægtløftning. Blandt Medlemmerne
er Johannes Jacobsen.
(Ud)bryderne i Politiets Atletklub ”Ursus”
Politibetjent Johannes Jacobsen blev
”Det kan ikke skjules, at hele Kalamiteten stammer Enkelte Politibrydere staar indmeldt i PI i september 1926. Kort
indmeldte han sig ligeledes i Ursus.
fra Politiet Idrætsforening eller rettere den herfra endnu vaklende, men efter
Jacobsen anmeldte start for Ursus fire
udgaaede Bryderklub ”Ursus”. Straks da denne vi venter, at ogsaa de gange sideløbende med sit medlemskab af
PI, før end PI tog affære og anmeldte bryi December f. A. blev stiftet, begyndte ufreden” kommer med.” Elmvang deren for disciplinære forseelser ved Dansk
Formand for Københavns Atlet-Union i Nationalti- havde været lige hurtig Idrætsforbunds Amatør- og Ordensudvalg
(Nationaltidende 19.07.1927).
dende 19. juli 1927.
nok til at inkludere navngivne medlemmer af Ursus, idet dagbladene kort
PI havde fra sin etablering været en forening, der efter kunne bringe et dementi: ”Bladet Politivennen
samlede kollegaer på tværs af tjenestesteder, tjene- meddeler, at den hidtidige Formand for Bryderafstegrader og sportsgrene. I slutningen af 1920’erne delingen indenfor Politiets Idrætsforening er den
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eneste, der er Medlem af den af ham selv
startede Bryderklub Ursus.” Bestyrelsen i
PI kunne være alt andet end tilfredse med
udbrydergruppen, og ved en ekstraordinær
generalforsamling i begyndelsen af februar
1927 vedtog man en resolution, hvor man:
”… paa det kraftigste misbilliger det af Politibetjent Elmvang foretagne Skridt, dels ved
at udmelde sig af Politiets Idrætsforening De københavnske politibrydere fra PI ankommer til Paris i 1926. Det var under denog dels ved at danne en Atletklub af Politi- ne rejse, at PI-formanden Bloch-Larsen blev overrakt en værdifuld Sevrés-vase af
den franske præsident. Elmvang insinuerede senere i kraftige vendinger, at PImænd og derved skade Foreningen…” For PI formanden havde stjålet vasen, der var tiltænkt som gave til PI
må det have været bittert at observere, at (Politimuseet).
Ursus i maj 1927 afholdt opvisning på Politigården. Bloch-Larsen som PI-formand havde fået overdraget af den franske republiks præsident til erindring
Mesterbryderen Jacobsen, i samtiden kaldet ”Jacob”, om besøget i Paris i oktober 1926. Det parisiske poliindtrådte kort efter stiftelsen af Ursus i denne, hvil- ti havde ligeledes modtaget en kostbar vase, der i
ket skulle få et efterspil, idet K.A.U. ekskluderede anledning af brydernes pariserrejse var skænket af
Ursus af unionen, da Jacobsen jo allerede var star- Københavns konstituerede Politidirektør, der i øvrigt
tet for en anden klub, nemlig PI. Han havde ifølge var den gode ven af PI, Hakon Jørgensen. Direkte
K.A.U. overtrådt sin karantæne på 3 måneder, som adspurgt om årsagerne til stiftelsen af Ursus, havde
unionens love fremskrev for alle brydere, der måtte Elmvang til en journalist i slutningen af februar 1927
skifte klub. Ursus havde i Jacobsens karantænetid svaret, at dette skyldtes formandens forsøg på at
reklameret med hans tilegne sig vasen, der var skænket af franskmændeltagelse i stævner. I dene.
første omgang tildeltes
Ursus en repriman- Tilsyneladende havde der været reel vildrede med
de og blev truet med hensyn til hvem vasen var givet til, idet ingen af
udelukkelse. Sidenhen Paris-turens ledere fra dansk politi hverken forstod
ekskluderedes forenin- eller talte fransk. Det var slet ikke ualmindeligt, at
gen. Den resolutte formændene for idrætsforeninger modtog personliUrsus-formand stæv- ge gaver. For at opklare sagen skrev Bloch-Larsen til
nede i november 1927 det danske gesandtskab i Paris for at opklare sagen.
K.A.U. og trak forenin- Det viste sig, at han havde misforstået det – vasen
gen i retten, hvilket var skænket til foreningen og ikke ham. Under overendte med et neder- skriften ”Vildskud” skrev Elmvang i februar 1927
lag for Ursus ved Østre et længere indlæg i kraftige vendinger rettet mod
Landsret i december. Bloch-Larsens person og hans måde at lede PI på.
Landsretten fandt, at
sagen burde være Til sidst blev de æresfornærmende beskyldninger
Satirisk tegning med dertilhørende tekst bragt
afgjort
uden rettens for meget for Bloch-Larsen, der anlagde en injui Social-Demokraten efter Ursus’ nederlag i
landsretten i slutningen af december 1927 mellemkomst,
(Social-Demokraten 27.12.1927).
ligesom at der
havde foreligget en klar overtrædelse af
Dansk Idrætsforbunds love, hvorfor eksklusionen måtte være berettiget. Elmvang blev
i øvrigt senere i sommeren 1929 valgt som
formand for K.A.U.
Dette var imidlertid ikke den eneste rets- Den forhenværende PI-bryder, politibetjent Elmvang, blev trukket i retten efter
sag, hvori Ursus-formanden Elmvang injurierende udtalelser om PI-formanden Bloch-Larsen. Sagen endte med et forlig
(Klokken 5 15.12.1927).
måtte møde i de sidste måneder af 1927.
Efter PI-brydernes Parisertur, havde Elmvang i tale riesag mod Elmvang, der for øvrigt tidligere havde
og skrift beskyldt Bloch-Larsen for at ville stjæle fået en bøde i en lignende sag. Efter sigende skulen Sevrés-vase til en værdi af 10.000 Francs som le Elmvang også have anlagt injuriesager mod
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flere navngivne personer i PI, efter de i utvetydige fra etaten og de faglige organisationer repræsenvendinger havde givet deres mening til kende om teret. Formanden afholdt en djærv og velformet
den tidligere formand for bryderafdelingen. Inju- festtale, som det hed i en senere reportage i poliriesagen mod Elmvang, anlagt af Bloch-Larsen, tibladet, der bl.a. takkede politiidrættens pionerer.
blev afgjort ved byretten i begyndelsen af 1928, og Blandt foreningens mest berømte idrætsudøvere
endte med et forlig, idet Elmvang tilbagekaldte de på dette tidspunkt skal nævnes vægtkasteren Carl
fremsatte sigtelser, som han nu beklagede at være Mortensen, bokserne Vilhelm Larsen og Skriverforekommet med. Parterne Jensen, bryderne Nørreheden, Læssøe og Vildbrad,
erklærede derpå, at efter løberne Offerdal og Roland Olsen, som vi for øvrigt
dette ville alle uoverens- senere skal møde som en af dansk politis størstemmelser og personlige ste modstandsfolk under besættelsen. Derudover
stridigheder være ude af spydkasteren og den senere næstformand Bürgel,
verden. At dømme fra kuglestøderen Svend Johansen og fodboldspillerne
avisernes skriverier, var Carl Jørgensen, Thrane og Troels, sidstnævnte som
begge parter tilsyneladen- bekendt en af initiativtagerne til PI.
de tilfredse med udgangen
på sagen. Postyret havde
PI-formand Bloch-Larsen her tegnet nok alligevel været opsliunder én af de opslidende retssager.
Bloch-Larsen forlod formandsposten i dende for Bloch-Larsen,
PI kort efter i 1928 der umiddelbart efter trak
(Nationaltidende 14.12.1927).
sig som formand. Herefter
valgtes efter gentagne opfordringer igen Fritz Emil
Jacobsen som PI-formand.
Politiets Atletklub Ursus ophørte omkring sommeren 1933 efter flere års aktiviteter, formentlig på
grund af Johannes Jacobsen skifte til hans gamle
klub Dan. Som det lakonisk hedder i et mindeord om
Jacobsen efter hans død, levede oppositionsklubben Ursus alene på hans navn.

PI I 1930’ERNE – STADIG STØRRE
INTERESSE FOR POLITIIDRÆTTEN
I januar 1930 kunne PI fejre sit 10-års jubilæum. Det
foregik i Idrætshusets store sal, hvor PI-medlemmer
samt venner og bekendte kunne få adgang til jubilæumsfesten, der bl.a. bød på indslag af Københavns
Politiorkester og Københavns Politis Sangkor samt

De norske og svenske idrætsfolk var i forbindelse med det skandinaviske politiidrætsstævne på besøg på Københavns Politigård. Her ses en
gruppe nordmænd fotograferet i det øjeblik, hvor de råbte 9 hurraråb for
politiidrætten (Nationaltidende 10.08.1930).

I august 1930 blev det 4. skandinaviske politiidrætsstævne afholdt, hvilket betød, at det igen
var PI’s tur til at være værter. Igen dannede idrætsfaciliteterne på Østerbro rammerne om stævnet.
Nationaltidende skrev i den forbindelse i erindring
om succesen ved det afholdte stævne 8
år før: ”Uden Tvivl bidrog det meget til at
skabe større Interesse for Idrætsbevægelsen indenfor Politiets egne Rammer, og det
øgede samtidig Respekten og Populariteten omkring Korpset, at man opdagede, hvor
gode Idrætsmænd mange af Politibetjentene var.” Igen var politiets ledelse aktivt i
præsidiet, konkret ved politidirektør Fabricius og statspolitichef Mensen, ligesom
pressen opmærksomt dækkede begiI 1930 afholdt Politiets Idrætsforening sin 10-årige stiftelsesfest. På fotoet præsente- venheden. PI vandt boksning og fodbold.
res opvisningsholdet i Idrætshuset på Østerbro (Politivennen 24.01.1930).
Særligt sidstnævnte syntes forbundet med
PI-gymnastikopvisning, skuespillerunderholdning og en vis ære, idet særligt fodboldturneringen mellem
musik ledet af Den Kongelige Livgardes Musikdirek- de tre lande – som det hedder i en samtidig avis –
tør. Ved festlighederne var fremtrædende politifolk muligvis var omfattet med størst interesse indenfor
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Derudover blev der i årene omkring 1930 afholdt
årlige fodboldkampe mod kollegaer fra Göteborg,
ligesom der afholdtes et brydestævne mod politiet i Hamburg.

Således så tilsyneladende de forskellige typer ud ved det skandinaviske
politistævne i august 1930
(Nationaltidende 11.08.1930).

politikorpsene. Blandt øvrige positive resultater,
kunne PI bryste sig af stævnets bedste skytte: den
unge politibetjent William Martin Jacob NielsenOurø, der senere hen skulle blive berømt indenfor
politiet for først og fremmest at lede slaget om
Amalienborg, den for politiet skæbnesvangre dato
d. 19. september 1944, da tyskerne internerede
det danske politi. Dernæst er Nielsen-Ourø i politihistorisk perspektiv kendt for i København at skulle
varetage forberedelserne af henrettelser, som blev
gennemført i forbindelse med retsopgøret efter befrielsen.
Fra de tidlige 1930’ere er det værd at fremhæve ”Politi-Morten”, Carl Mortensen, der vandt indtil
flere danmarksmesterskaber i hammer- og vægtkast. Mortensen havde også gjort sig gældende på
PI’s berømte tovtrækningshold, og omtaltes i det
hele taget i pressen som korpsets stærkeste mand.

Yderst til venstre står Carl Mortensen, også kaldet ”Politi-Morten”, der vandt
danmarksmesterskaber i hammer- og vægtkast i årene omkring 1930.
Fotoet stammer fra det 4. skandinaviske politiidrætsstævne i København i
1930. De to øvrige panserbasser på fotoet er svenskerne Sköld (i midten) og
Jansson (th.) (Politiets Idrætsforening).
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Det 5. skandinaviske politiidrætsstævne blev afholdt
i 1933 i Stockholm, hvor 45 idrætsudøvere fra PI
deltog. Som vanligt tog de danske betjente fra
København sejren i fodbold. Bryderne klarede sig
mindre godt i forhold til de forrige år, men vandt dog
med Gotfred Jensen mesterskabet i weltervægt. I
boksning var PI den bedste nation. Boksning var
også disciplinen, da der i
1933 for første gang blev
afholdt europamesterskaber for politifolk. PI
var repræsenteret med to
boksere, der desværre ikke
opnåede placeringer.
Efter seks år som formand
aftrådte Fritz Jakobsen
hvervet i 1934, og som ny Den 33-årige politiassistent Carsten
formand valgtes politias- Herman Marius Arbøl valgtes i 1934
til formand for PI. Arbøl var uddansistent Carsten Herman net cand.jur. i 1925 og blev senere
Marius Arbøl. Ved general- politibetjent i København. Han havde
flere lærebøger til brug for politiskolen
forsamlingen, hvor Arbøl bag sig og blev i 1940’erne politimei Holbæk. Arbøls PI-formandskab
blev valgt, blev det desuden ster
blev kortvarigt, idet han i 1936 bad sig
besluttet, at PI skulle udgi- fritaget fra hvervet
(Politimuseet).
ve sit eget blad, hvilket
skete - i første omgang blev det til et enkelt eksemplar. Man havde i PI været nødsaget til at kæmpe
om spaltepladsen i fagbladet Politivennen, hvorfor
spørgsmålet om et dedikeret idrætsmagasin havde
været på tale i mange år.
I 1934 blev Politivennen
imidlertid til Politibladet,
og PI blev heri lovet mere
plads til idrætsstoffet. Året
efter – i 1935 – påbegyndtes den første af sidenhen Thor Dahl-Jensen varetog PImange og populære pokal- formandshvervet fra 1936 til 1946
– en periode, hvor PI’s medlemstal
turneringer i håndbold, der steg markant som følge af besætstyrkeudvidelser af det
blev afholdt i Idrætshuset. telsestidens
danske politi. Efter besættelsen blev
Carsten Arbøls formandsperiode blev relativ t
kortvarig, idet han allerede i 1936 trådte tilbage
fra hvervet, hvorpå politiassistent, og senere
vicepolitiinspektør, Thor
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han fritaget fra tjeneste som følge af
en politisk undersøgelse, hvilket sandsynligvis var årsag til hans afgang som
PI-formand. Justitsministeriet fandt
imidlertid, at der ikke havde været
grundlag for påstandene om unational optræden, hvorfor Dahl-Jensen
indtrådte i politiet på ny. Han varetog
ikke senere tillidshverv i PI, men blev
formand for Dansk Atletik Forbund i
perioden 1948 -1955
(Politimuseet).
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Dahl-Jensen overtog formandsposten. Foreningen
talte nu 16 år, de efterhånden mange afdelinger
havde hver deres ledelse, ligesom de fleste var
optaget i de respektive specialforbund af idrætsforeninger. Dahl-Jensen skulle komme til at sætte
sit præg på PI og politiidrætten igennem de følgende 10 år.
Det 6. skandinaviske politiidrætsstævne blev afviklet i Oslo i 1936, og dette år var de finske kollegaer
inviteret, men de endte med at måtte sende afbud.
PI’s deltagere talte denne gang 60 mand, hvoraf man
havde hentet 17 fra provinsen. Mens man i 1937
havde oplevet udmærket deltagelse i foreningens
aktiviteter indenfor atletik, håndbold og skydning,
havde tilslutningen til fodbold, brydning og boksning
vist sig svingende. Medlemstallet i PI var overordnet
stødt stigende igennem 1930’erne, hvilket for afdelingslederne efterhånden kom til at betyde større
ansvar i form af pligter og rettigheder – ikke mindst
for at kunne aflaste forretningsudvalgets arbejde. En
konsekvens af en sådan ansvarsforflyttelse var et
nødvendigt vilkår, men betød også, at det – som det
lakonisk står skrevet i jubilæumsskriftet fra 1970 –
efterhånden stod klart: ”… at afdelingernes fremgang
simpelthen er et spørgsmål om afdelingsledelsens
karat..”
I slutningen af 1930’erne sås også stigende orientering mod internationale samarbejder ud over det
etablerede skandinaviske. Således indløb i 1938
forslag om et fodboldsamarbejde med Prag, ligesom Metropolitan Police i London indbød PI til
boksemesterskaber. Dog måtte man takke pænt nej
til invitationerne i mangel på tilstrækkelige økonomiske midler. Omkring
dette tidspunkt måtte PI
også markere sig over for
politiets faglige organisation, idet PI insisterede på
neutralitet, da Dansk Politiforbund havde ønsket et
medlem, som var udtrådt
af organisationen, ekskluderet af PI.

Æresnålen i guld blev indstiftet d. 30.
november 1939. Den første modtager var den daværende formand,
Thor Dahl-Jensen. Året efter blev
æresnålen i sølv uddelt for første gang
(Politiets Idrætsforening).

I 1939 fik PI sin egen
slagsang komponeret af
Richard Lindebro og med
tekst af Roland Olsen.
Lindebro havde tidligere komponeret musik,
som blev anvendt i PI,
f.eks. under indmarchen
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til 10-års stiftelsesfesten i Idrætshallen. Samme
år i november måned introduceredes PI’s nye
emblem, æresnålene. Den første modtager af et
sådant eksemplar i guld
var foreningens daværende formand, Thor
Dahl-Jensen. I virkeligheden var introduktionen af
æresnålen lidt af et tilfælde, idet nålen blev overrakt
formanden som tak for
hans indsats i forbindelse
med forberedelserne og
afviklingen af det 7. skandinaviske politiidrætsstævne,
der for tredje gang blev
afholdt i København i 1939. Protektor ved det 7. skandinaviske politiidrætsstævne, politidirektør Ivan Peder
Året efter – i 1940 – blev Hutzen Stamm, taler ved mikrofonen for de
nålen institueret, da også forsamlede idrætsudøvere. Stamm gjorde
kometkarriere i dansk politi i 1930’erne.
en sølvudgave blev uddelt Karrieren sluttede brat på befrielsesnattil hæder af 9 medlemmer. ten d. 5. maj 1945, hvor han blev sat fra
tjenesten og sidenhen afskediget, beÅret 1940 var imidlertid grundet i hans forhold under besættelsen
også et skæbnesvangert (Politimuseet).
år for Danmark i al almindelighed, da landet blev
besat af en fremmed magt.

PI I 1940’ERNE
– BESÆTTELSE OG BEFRIELSE
Ved fejringen af PI’s 20-årige stiftelsesdag d. 12.
januar 1940 kunne formanden, Thor Dahl-Jensen
med glæde melde om både kvantitativ og kvalitativ
fremgang. Han kunne fremhæve større idrætsbegivenheder gennem de senere år, samarbejdet
med naboforeningerne, med de jyske kolleger,
med kollegerne på den anden side af sundet samt
det gode forhold til og interessen fra den danske
politiledelse. PI-formanden kunne af gode grunde
ikke vide, at Danmark de følgende fem år ville være
besat og at politietaten i besættelsens 7 sidste
måneder skulle ophøre med at fungere.
Den tyske besættelse af Danmark var indgribende
for det danske samfund, for politiet og selvfølgelig også for PI. Besættelsen og de medfølgende
nye politiopgaver bevirkede blandt meget andet,
at politiet fik styrkeforøgelser, ligesom der fulgte
store mængder af overarbejdstimer. Styrkeudvidelsen i politiet betød mere end en fordobling af
politibetjente fra april 1940 til besættelsens ophør,
hvor politiet talte ca. 10.000 ansatte med ordenspolitiet som den suverænt største andel. Det var
særligt indførelsen af de såkaldte reservepolitibetjente, som fyldte i statistikken. Reservebetjentene
var midlertidige med opsigelsesvarsel på 14 dage,
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og de fik til opgave at forestå kontrol- og bevogtningsopgaver ved sabotagetruede virksomheder,
værker og anlæg.

sabotører, skulle stjæle våbnene. Det hedder sig,
at man anbragte pistolerne midt på grønsværen
under træningen for at undgå opbevaringen i en
garderobe uden opsyn. Brugen af skydevåben, eller
rettere manglen på samme, idet der var indført
skydeforbud, betød for skydeafdelingen, at aktiviteterne under besættelsen stod stille.

Kigger vi på antallet af PI-medlemmer, kom styrkeudvidelsen foreningen til gode, idet der indmeldte
sig markant flere medlemmer i foreningen efter
man vedtog, at reservebetjentene kunne optages
i PI. I 1940 havde PI 410 medlemmer, mens der i
1945 var hele 1.213 medlemmer. Det var naturligvis
en stor omvæltning for PI, der også i begyndelsen
var en udfordring for afdelingerne, idet man havde
vanskeligt ved at kapere tilgangen af så mange nye
på så kort tid. Det lykkedes imidlertid at strukturere
aktiviteterne til glæde for medlemmerne. Der blev
sågar overskud til at oprette en ny afdeling, idet
rideafdelingen så dagens lys under besættelsen.

Trods besættelsens åg blev idrætsaktiviteterne ikke skrinlagt. Her ses fra
Aftenbladet i 1941 et udklip, der beretter om en underholdene bokseaften.
Øverst ses de fire boksere, der vandt begynderklassen, mens nederste række
udgøres af bokseinteresserede politikommissærer. Fra venstre: Aage Wolf (St.
Kongensgade), Sten Clausen (Svendsgade), Bøgholm Larsen (Valby), DahlJensen (ordenspolitiet og PI-formand) og Madsen Brande (udrykningstjenesten
samt næstformand i PI i en årrække)
(Aftenbladet 27.03.1941).

For at imødekomme den for foreningen positive
udfordring med det nye store antal medlemmer,
oprettedes centralkontoret, som skulle fungere
som forretningsudvalgets udøvende organ og som
sekretariat for sekretariatet. Senere udvidedes
forretningsudvalget ved en lovændring, idet lederen
af centralkontoret fik mandat i udvalget. Besættelsen havde også naturlige konsekvenser for
planerne for eget idrætsmærke, politi-danmarksmesterskaberne og et landsforbund for politiidræt,
trods det, at der efterhånden eksisterede hele 16
foreninger for politiidræt landet over. Den lejlighedsvise udvidede tjeneste og overarbejdstimerne
betød, at man i ny og næ måtte afbryde idrætsaktiviteterne i foreningen. En anden mere jordnær
udfordring i besættelsesårene blev opbevaringen af betjentenes tjenestevåben, idet man ikke
kunne risikere at uønskede elementer, herunder
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Den tyske besættelse af Danmark havde sat politiet i en penibel situation, idet etaten skulle udgøre
spydspids for den førte danske politik, ofte kaldet
samarbejdspolitikken. Politiet fulgte langt hen af
vejen den generelle holdning i befolkningen, der
understøttede regeringens samarbejdspolitik. En
politik der havde det dilemmafyldte hovedformål
at forhindre det, der var værre. Det var op til den
enkelte betjent at skønne, hvor langt samarbejdet
rakte. Mens de fleste frem til regeringens afgang i
august 1943 forsøgte at følge samarbejdspolitikkens påbud, valgte enkelte på tidligere tidspunkt
klart side til fordel for enten de allierede eller Tyskland. Dette gjorde sig naturligvis også gældende
blandt politifolkene i idrætsforeningens rammer
og der findes også eksempler på begge sider i PI.
Den tidligere omtalte
Roland Olsen, hvis fulde
navn var Aksel Roland
Holmquist Olsen, gjorde sig særligt gældende,
idet han kan betegnes
som én af politietatens
største modstandsfolk.
Roland Olsen havde i
1930’erne markeret sig
i PI som en fremragende løber, ligesom han
havde skrevet teksten til Overbetjent Roland Olsen var en
PI-sangen. Han blev under anerkendt løber for PI i 1930’erne. Han
var tillige en af dansk politis største
besæt telsen tjeneste- modstandsfolk under besættelsen.
gørende i Afdelingen for Som tilknyttet til Statsadvokatens
afdeling for særlige afdelinger, kaldet
særlige anliggender (Afd. Afdeling AS, gjorde han modstandsAS), der havde til opgave kredse store tjenester
(Politimuseet).
at behandle sager med
relation til besættelsesmagten: sager om spionage, sabotage og nedbrydende virksomhed. Mens
hovedparten af hans kolleager udførte tjenesten
som befalet, var Roland Olsen blandt de få, der på
et tidligt tidspunkt udnyttede sin særlige tjeneste
i afdeling til at modarbejde besættelsesmagten.
Dette ved at virke til gavn for de allierede i forsøget på at modarbejde den politik, som blev ført i
Danmark under besættelsen. Konkret lod Olsen
med enkelte kollegaer forlydender om forestående
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aktioner sive til illegale, med hvem han plejede og som i samme nu opløste den danske politistyrkontakter. Endvidere var han involveret i at hjæl- ke frem til befrielsen. En naturlig følge blev, at så
pe den konservative politiker Christmas Møller godt som alle idrætsaktiviteter i PI blev afbrudt.
illegalt til England via Sverige, ligesom han var En enkelt undtagelse i den efterfølgende politiløse
medstifter og medlem af forløberen for Friheds- tid var, at kongens vagt, Amalienborgvagten, der
rådet, Det Danske Fællesraad. Efter den danske efter militærets internering i august 1943 bestod
regerings afgang d. 29. august 1943 blev jorden af danske politifolk, til tider øvede håndbold.
imidlertid varm under Olsen. Inden han gik under
jorden og søgte mod England, lykkedes det ham at Der var af gode grunde ikke meget omtale af
frigive fængslede modstandsfolk fra Politigården i idrætsforeningen i pressen efter den tyske politiKøbenhavn. I England modtog han først uddannel- aktion. De enkelte omtaler begrænsede sig til dels
se i den britiske specialenhed Special Operations korte notitser om, at PI i januar 1945 havde 25-års
Executive (SOE), der med Winston Churchills berømte ord skulle sætte Europa i
flammer i forsøget på at besejre nazi-Tyskland. Han kom dog aldrig til at springe ud i
dansk luftrum som faldskærmsagent, men
ankom i stedet til Danmark med rang af En kortfattet notits i Socialdemokraten gjorde i den politiløse tid opmærksom på PI’s
britisk løjtnant under Den allierede militær- 25-års jubilæum (Socialdemokraten 20.12.1944)
mission i Danmark efter befrielsen.
jubilæum, dels i forbinLigesom der var politifolk med nære kontakter til delse med fremtrædende
modstandsbevægelsen i PI, var der også betjen- PI-idrætsudøveres død.
te med nazistiske tilbøjeligheder. Det er der for så
vidt intet mærkværdigt i, idet ca. 39.000 danskere I takt med at befrielsen
var indmeldt i landets største nazistparti, DNSAP, nærmede sig, intensiverei partiets levetid frem til befrielsen. Dette antal des kampene i København
svarede til knap 1% af befolkningen i 1945. Såle- mellem modstandsgrupdes var en PI-bokser, der opnåede en vis succes peringer og danske tyskeri 1930’erne og start 1940’erne med til at etablere håndlangere, men i maj
en nazistisk fraktion indenfor Københavns Politi. 1945 blev Danmark atter
Pågældende havde i sommeren 1940 indmeldt sig frit.
i DNSAP, ligesom han i øvrigt medvirkede ved et
Avisudklip fra Nationaltidende under den
fejlslagent forsøg på at etablere et efterretnings- Efter befrielsen startede politiløse tid. Avisen beretter, at PI-atleten
Jørgen Emil Thers var afgået ved døden.
væsen indenfor selvsamme parti. Privat såvel som arbejdet i idrætsforenin- Som følge af den tyske pressecensur
i den nazistiske politifraktion plejede han omgang gen allerede d. 24. maj stod intet om årsagen til hans død. Thers
omkom 2. november 1944 i den tyske
med flere mere kendte nazistiske politifolk, der 1945 med et forretnings- koncentrationslejr Buchenwald som
senere gik i aktiv tysk tjeneste i bl.a. Waffen-SS, udvalgsmøde. Det kunne følge af sygdom. Han blev 34 år gammel
(Nationaltidende 22.11.1944).
Gestapo og Schalburgkorpsets Efterretningstjene- hurtigt konstateres, at
ste (ET), hvorunder også det berygtede Hipo-korps foreningens formue samt fanen var intakt. Det
sorterede. Den nazistiske PI-bokser blev efter blev desuden besluttet at udskyde jubilæumsfejbefrielsen afskediget ved Den Ekstraordinære ringen til 30-årsdagen i 1950. Forretningsudvalget
Tjenestemandsdomstol uden pension. Han forsøg- forhandlede i de umiddelbare efterkrigsår med
politiets ledelse om spørgsmålet om tjenestete i 1956 forgæves at søge ind i politiet igen.
frihed, hvilket i første omgang mundede ud i, at
Politiets idrætsforening forsøgte på trods af man kunne opnå fri ved deltagelse i konkurrencer,
besættelsestidens udfordringer at køre idrætslivet således træningen altså måtte plejes i betjentenes
videre og i 1944 påbegyndte forretningsudvalget fritid. Efterkrigstiden bød også på oprettelse af nye
de spæde forberedelser til foreningens 25-års afdelinger: i 1946 en politifemkamp-afdeling efter
fødselsdag, der skulle markeres d. 12. januar 1945. svensk mønster, i 1947 en badmintonafdeling og
Al planlægning blev skrinlagt med den tyske besæt- en fægteafdeling og i 1949 en bordtennisafdeling.
telsesmagts iværksættelse af Aktion Möwe d. 19.
september 1944, der sendte ca. 2.000 danske Ved generalforsamlingen i 1946 valgtes ny
politifolk til tyske koncentrations- og arbejdslejre, PI-formand, idet Rasmus Munk-Pedersen blev
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valgt til hvervet. Munk- valgt at indmelde sig i foreningen, viste pukkelproPedersen havde selv blemet sig efterhånden også i PI. De store bølger af
virket i både atletik- og ansættelser under besættelsen havde den naturlih å n d b o l d a f d e l i n g e n , ge konsekvens, at politifolkenes gennemsnitsalder
ligesom han siden befri- var stadigt stigende. Dette kunne mærkes i PI i
elsen havde fungeret form af en nedadgående kurve for træningsstasom næstformand i PI. På tistikken.
foranledning af rigspolitichefen blev der desuden PI I 1950’ERNE
i 1946 udarbejdet planer – DET EUROPÆISKE SAMARBEJDE STYRKES
Efter besættelsen overtog Rasmus Munk- til stiftelse af et politi- I 1950 tog foreningen revanche for den manglenPedersen hvervet som formand i PI i 1946. idrætsforbund – Dansk
de 25-års markering under den politiløse tid fem år
Samme år valgtes han til formand for det
nystiftede politiidrætsforbund (DPIF), og Politiidrætsforbund (DPIF)
i 1950’erne blev han først vicepræsident så dagens lys og som
og sidenhen præsident for det europæiske
politiidrætsforbund (USPE) første formand valgtes
(Politimuseet).
PI-formanden Rasmus
Munk-Pedersen, der således blev frontfigur i både
idrætsforeningen og dets forbund. Allerede i efteråret 1936 havde man i PI forgæves luftet ideen
om et sådant forbund, idet PI dengang havde
nedsat et udvalg for at undersøge mulighederne
nærmere. Planerne viste sig dog nu realiserbare
efter man havde indkaldt til et stiftende landsmøde i Aarhus. I samme forbindelse afviklede man
det første sommerlandsstævne. PI fik efterhånden hurtigt at mærke, at idrætsforbundet overtog
de større idrætsarrangementer, hvilket lettede
arbejdsbyrden for forretningsudvalget i PI. Alligevel
fandt idrætsforeningen kræfter til at gennemføre landets første landsstævne i håndbold i 1947.
Det samme år indførte man meddelelsesbladet
PI-nyt, der primært skulle orientere medlemmerØverst til venstre gratulerer politiinspektør Mellerup. Øverst til højre
ne om træningstider og forestående konkurrencer ses politiassistent Evald Hansen, der overrækkes idrætsmærket i guld.
og stævner, ligesom foreningen i anledning af sin Nederst til venstre uddeles kammeratskabspokalen til politikommissær
Krogh fra st. 8, mens Rigspolitichef Begtrup-Hansen ses gratulere PIfødselsdag i 1948 gennemførtes en stor opvis- formanden på billedet nederst til højre
ningsaften, hvor ca. 200 deltagende PI-idrætsfolk (Politimuseet).
gav opvisning i atletik, badminton, boksning, bryd- forinden. 30-års fødselsdagen blev markeret ved
ning, fodbold, fægtning, gymnastik, håndbold og først en reception i politidirektørens parolesal på
vægtløftning. Som afslutning på arrangemen- Politigården, hvor politiets ledelse, repræsentanter
tet blev der afholdt tovtrækningskonkurrence fra de faglige organisationer og samarbejdspartnemellem PI-veteranerne og et hold bestående af re mødte op og lykønskede foreningen. Om aftenen
yngre betjente. I 1947 gennemførtes desuden det blev der holdt stort bal i Studenterforeningens loka8. skandinaviske idrætsstævne i Stockholm – dog ler med kunstneriske indslag og underholdning af
var der nu tale om et nordisk idrætsstævne, idet bl.a. Asta Hansen og Oswald Helmuth.
kollegaerne fra Finland nu også deltog. Slutningen
af 1940’erne bød også på lokaleflytning. Forenin- Foreningen talte i sit 30. år i 1950 ca. 1.500 aktigen havde ellers opnået tilfredsstillende lokaler ve medlemmer og i alt 13 afdelinger, og PI kunne
sammen med det nye idrætsforbund i Dronnin- således bryste sig af at være én af landets mest
gens Tværgade, men blev senere tildelt lokaler i alsidige idrætsforeninger. Der blev i de tidlige
Niels Brock gade på 1. sal. Senere igen flyttede 1950’ere endda også lejlighed til at optage nye
centralkontoret til 4. etage i selvsamme ejendom. idrætsformer. Således påbegyndte man – i første
omgang i regi af atletikafdelingen – udskrivningen
Selvom det naturligvis var et positivt gode for af såkaldte patruljeløb, der senere blev kendt under
idrætsforeningen, at så mange betjente havde navnet feltsport. Denne idrætsgren skulle sidenhen
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Således afviklede man fortsat nordiske politistævner, i 1950 foregik stævnet i Helsingfors. Samme
år stiftedes i Paris det europæiske politiidrætsforbund, European Police Sports Union (USPE).
Allerede året efter fik man på dansk jord arrangeret politieuropamesterskaber i fægtning. Da USPE
blev stiftet, valgtes PI’s formand, Rasmus MunkPedersen til første vicepræsident. Munk-Petersen
kom til at sætte stort præg på det europæiske politiidrætsforbund, idet han i 1956 blev præsident
for USPE i årene frem til 1962, hvorefter han indtil
1968 varetog hvervet som generalsekretær.

Ikke al aktivitet var alvorlig konkurrence, som det hedder i et avisudklip i
forbindelse med svømmeafdelingens afslutningsstævne i 1955: ”Politiets
Idrætsforening holdt i går sit afsluttende stævne i svømmehallen i Nørre
allé. Som det ses her blev der ikke taget særligt højtideligt på tingene. Man
konkurrerede og morede sig i skøn forening, og stævnet blev en fornøjelig
afslutning på et godt år for PI”
(Aftenbladet 17.12.1955)

blive så populær, at der var grobund for at etablere en selvstændig afdeling. Nok var der mulighed
for at starte nye afdelinger, men foreningen optog
imidlertid ikke hvilken som helst idrætsgren, fx blev
forslag om sportsdans og rugby-fodbold afvist.
I starten af 1950’erne begyndte man igen at ansætte nyt politipersonale efter en længere pause som
følge af besættelsens store styrkeforøgelser. Praksis var dengang, at alle nyansatte betjente blev
stationeret i København i de første tre år af deres
grundlæggende uddannelse. Det kom PI-KBH til
gode, idet mange af de nyansatte betjente meldte
sig ind i københavnerafdelingen. Efter endt uddannelse fik mange ansættelse rundt om i landets
øvrige politikredse, hvilket betød, at de blot gæstede PI som medlemmer for en kort bemærkning.
Det var til tider en udfordring for opretholdelsen
af et levedygtigt foreningsliv i idrætsforening – PI
formåede dog at holde skruen i vandet i forhold til
det store administrative arbejde, som var forbundet hermed. Samarbejdet med politiskolen var i det
hele taget positivt. Således fik formanden adskillige lejligheder til at præsentere foreningen overfor
de nyansatte, herunder de mange fordele ved at
dyrke idræt i foreningen. Skolen stillede desuden
sin gymnastiksal til rådighed for PI’s afdelinger til
glæde for badminton- og bordtennisspillere samt
gymnasterne i foreningen. Politiskolen gav også
husly til foreningen indtil PI fulgte DPIF til nye
lokaler i Anker Heegaards Gade, i tilpas nærhed
af Politigården. Kontakten til medlemmerne foregik fortsat igennem PI-nyt, der var startet som et
rent meddelelsesmedie sideløbende med spalterne i politibladet. I løbet af 1950’erne blev PI-nyt
efterhånden foreningens faste månedlige magasin.
De europæiske idrætssamarbejder fortsatte i årtiet.
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Munk-Petersens store
engagement i politiidrætssagen, der i starten af
1950’erne fungerede i
både PI, DPIF og USPE
blev imidlertid for meget.
I 1953 bad han sig frigjort
fra hvervet som formand
i PI, hvorpå Jørgen Sandholt valgtes til ny formand
for foreningen. MunkPetersen lod sig imidlertid Politikommissær Jørgen Sandholt tiltrådte
hvervet som PI-formand i 1953 og han
overtale til at varetage varetog hvervet helt frem til 1975. I 1955
hvervet som sekretær i PI, blev han tilmed valgt til formand for Dansk
Håndbold Union, og i perioden 1957 til
hvorfor man indtil 1957 1973 var han formand for DPIF. Sandholt
fortsat kunne trække på nåede i sin politikarriere både at være chef
for politistationen i Store Kongensgade,
hans kompetence. Jørgen lektor på politiskolen og sidenhen leder af
danske politistyrker på Cypern under kriSandholt skulle blive den de
sen i 1974. Sandholt blev i 1976 udnævnt
– i hvert fald indtil videre – til æresmedlem af PI
(Aftenbladet 27.09.1955).
længst siddende formand
for PI, idet han varetog formandshvervet de følgende 22 år frem til 1975.
Man oplevede også 1950’erne udfordringer med at
få politifolk ud på idrætspladserne. Som et forsøg
på at opnå større kontakt mellem PI og de københavnske politistationer (gen)oprettede man de
såkaldte tjenestestedsrepræsentanter, der kunne
fungere som indpiskere ved tjenestestederne. Ret
hurtigt kunne det konstateres, at tiltaget var en
succes, idet stadigt flere politifolk var at finde på
fodboldbanerne og i gymnastiksalene herefter.
Endvidere kunne konstateres fornyet interesse
for stationsturneringerne blandt tjenestestedernes personale.
I forsøget på at understøtte stationsidrætten yderligere søsattes endnu et par initiativer: ét af disse
var PI’s tildeling af PI-faner til hver af byens politistationer. Fanerne skulle udgøre samlingsmarkør
for de pågældende stationers idrætsfolk. Projektet
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Stationsfane fra station 2 i København. PI
tog i begyndelsen af 1950’erne initiativ til,
at hver af de københavnske politistationer
skulle have en PI-fane, der kunne benyttes ved bl.a. stationsturneringer. Fanen
befinder sig i dag i Politimuseets samling
(Politimuseet).

blev virkeliggjort med
støtte fra Danmarkssamfundet, der igennem fire
år fra 1954 skænkede PI
en fane ved en årlig uddeling på Valdemarsdagen.
Et andet tiltag var den i
1955 udskrevne konkurrence mellem stationerne
om idrætsmærkepokalen,
der tilmed betød, at et
langt større antal politifolk
erhvervede sig idrætsmærker.

Det skortede hverken
på vundne danske individuelle mesterskaber eller holdmesterskaber i
1950’erne, hvor særligt fægtning, atletik og skydning gjorde sig gældende. Endvidere hev PI fem
politieuropamesterskaber hjem i brystsvømning,
fægtning, hækkeløb og kuglestød. PI’s idrætsfolk
deltog desuden i en række internationale idrætsarrangementer for politifolk, ofte med efterfølgende
genbesøg i København. Her skal blot nævnes
enkelte begivenheder: håndbold i Wien (1954),
svømning i London (1955 og 1956), årlig trekantturnering i bordtennis i Sverige og håndbold i Tyskland
(1959). PI’s håndboldhold spillede i august 1959 i
Berlin på Olympiastadion, hvor ca. 110.000 tilskuere overværede kampen.

Der var dækket pænt op i forbindelse med idrætsforeningens 60-års
jubilæumsfest, der blev afholdt i Folkets Hus, i dag bedre kendt som Vega
(Politimuseet).

faglige organisationer samt flere idrætsorganisationer. Foruden USPE-formanden, Munk-Petersen,
deltog også PI’s første sekretær og mangeårige
formand for svømmeafdelingen, Holm. Denne
gang afviklede man de efterfølgende festligheder
i det nyopførte ”Folkets Hus” på Enghavevej, i dag
bedre kendt som Vega. Foreningen havde i anledningen udarbejdet et festskrift, der berettede om
arbejdet igennem årene, og dette blev udsendt til
forbundene og etatsforeninger som PI igennem
årene havde haft samarbejde med.

PI markerede foreningens 40-års jubilæum med bl.a. en reception i
politidirektørens parolesal. Både medlemmer og venner af foreningen var
fremmødt, bl.a. politiinspektør Mellerup (til venstre), som her lykønsker
foreningens formand, politikommissær Jørgen Sandholt, med den nyerhvervede idrætsnål i guld
(Aktuelt 13.01.1960).
PI’s håndboldhold, der spillede markhåndbold på Olympiastadion i Berlin i
august 1939. Ca. 110.000 tilskuere overværede kampen. Forrest fra venstre
står: Henning Laursen, Hans Fromberg, Verner Handorf, Karl Risom, Svend
Overgaard og Jørgen Johansen. Bagerst fra venstre: Palle Pallesen, Kurt Olsen,
Magnus Thede, Findom Jeppesen, Hans Erik Nielsen og Ivan Weibel
(Politiets Idrætsforening).

PI I 1960’ERNE – ØKONOMISK KRISE OG
IDRÆTSREVOLUTION PÅ POLITISKOLEN
Markeringen af foreningens 40-år i 1960 blev igen
afholdt med en reception i politidirektørens parolesal med repræsentanter fra politiledelsen, de
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PI blev i løbet 1960’erne alvorligt økonomisk
udfordret, på trods af en ellers positiv udvikling
i medlemstallet. Det stigende antal medlemmer betød øgede aktiviteter. Det syntes jo godt
nok – men problemet skyldtes først og fremmest
markante stigninger i priser og lønudviklingen i
Danmark og det øvrige Vesteuropa i 1960’erne,
hvor der var økonomisk højvækstperiode. Helt
konkret blev det i løbet af årtiet dyrere at leje
idrætshaller, lærerlønninger og rejseudgifterne
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steg, ligesom også prisen på idrætsmateriel var Idrætten på politiskolen sås i løbet af 1960’erne
for opadgående. Der blev således underskud på prioriteret i langt højere grad end tidligere, idet der
budgettet igennem flere år. PI opnåede imidlertid indførtes et stadigt stigende antal undervisningstilskud fra de bevilligende myndigheder i finansåret timer på skoleskemaet i idræt, ligesom skolen
1963/1964, hvilket dog ikke var tilstrækkeligt til at udvidede sin lærerstab med yderligere fire faste
redde den kedelige udvikling. I 1967 forsøgte man idrætslærere. Den stigende interesse for idrætså at imødekomme udfordringen ved at gennemfø- ten bevirkede, at stadigt flere bestod prøverne til
re forhøjelse af det månedlige medlemskontingent idrætsmærket. Hertil indførte Rigspolitichefen i
fra 5 kr. til 10 kr. Et tiltag som medlemmerne over- 1967 en fysisk prøve af politiaspiranterne, hvilket i
ordnet tog pænt. Stigningen i kontingentet skulle væsentlig grad begunstigede politiidrætten. Kunne
blive en hjælp for foreningen, og i slutningen af man ikke bestå prøven, kunne man ganske enkelt
årtiet så det igen fornuftigt ud med finanserne i PI. ikke opnå prøveansættelse. Alt i alt bevirkede
reformerne et markant løft i nyansatte politifolks
Foruden dårlig økonomi var problemet i 1960´erne fysiske standard – ikke mindst da det i slutningen
også manglende træningsfaciliteter på politiets af 1960’erne blev obligatorisk, at man i prøvetiden
tjenestesteder. Det lykkedes de fleste steder at aflagde idrætsmærke- og svømmeprøver for at få
få indpasset bordtennisborde og håndvægte, en fastansættelse. I midten af 1950’erne havde
men ellers kneb det med faciliteterne i politiets 43 politifolk taget idrætsmærke, omkring 1959 var
ofte gamle bygninger. Politiledelsen var imidler- antallet ca. 500, mens antallet i slutningen af årtiet
tid foreningen lydhør, og Rigspolitichefen skulle var oppe over 1.200 idrætsmærker. Således vandt
således på et tidspunkt have lovet, at der frem- PI i årtiet tre gange i træk Dansk Svømme & Livredadrettet ikke ville blive opført nye politistationer ningsforbunds pokal, der blev givet til den danske
uden rimelige træningsfaciliteter til vedligehold af idrætsforening, der tog flest livredderprøver.
betjentenes fysiske form. Således fik den nyopførte station 9 indrettet et forbilledligt træningsrum Der var rigeligt at se til i idrætsforeningen, der med
med ribber, bordtennisborde og judomåtte, lige- de nye prioriteringer af politiidrætten, fik ansvar
som der på den kommende station 3 i Bellahøj var for at vedligeholde og udvikle de unge betjentes
udsigt til træningsrum og skydebane.
interesse for idræt på et relativt højt niveau. Som i
1950’erne var Københavns Politi fortsat ”gennemKigger vi på medlemstallets udvikling i årtiet, ses gangslejr” for mange betjente, idet de pr. automatik
en markant stigning: fra ca. 1.400 aktive medlem- var ansat her, inden de kunne søge ønskede stilmer i 1960 til ca. 1.900 aktive i 1965 og endeligt i linger i resten af landet. Som i det forrige årti gav
1970 var medlemstallet 2.557 aktive medlemmer. denne løbende medlemsglidning anledning til
PI-formand Jørgen Sandholt konstaterede i 1970, store arbejdsbyrder for PI og afdelingerne, samtiat: ”… praktisk taget alle de nyansatte gennem de dig var det vemodigt at tage afsked med dygtige
senere år har indmeldt sig i P.I. og virkeligt her delta- idrætsfolk, der var fostret af foreningen. Arbejdet
get aktivt i politiidrætten.” Årsagen hertil skal findes ved centralkontoret, der i løbet af 1960’erne udvii en markant omvæltning, en mindre idrætsrevo- dedes til at blive udført af tre medarbejdere, blev
lution, hvor der blev sat helt nye krav til danske i flere omgange afbrudt i forbindelse med hyppige
politifolks fysiske standard.
flytninger af PI, indtil de endeligt i 1965 fik nogenlunde ro i kontorfælleskabet med DPIF i en stor
lejlighed i Vester Voldgade nr. 106, 4. sal.

Politiskolelever i løb ved politiskolen på Artillerivej. Idrætten fik i løbet
af 1960’erne langt større plads på politiskolen, der bl.a. ansatte
flere idrætslærere
(Politimuseet).
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I 1965 genoptog man for første gang i P1 - siden
første formands afgang i 1924 - en gammel tradition med udnævnelse af æresmedlemmer. Ved
generalforsamlingen i 1965 udnævntes tre nye
æresmedlemmer, der alle igennem en længere årrække havde gjort en stor indsats for PI og
dansk politiidræt i al almindelighed. De hædrede
var: Rasmus Munk-Pedersen, der havde virket som
PI-formand, DPIF-formand og USPE-præsident;
Hans Christensen, der fra 1946 til 1957 virkede som næstformand i PI og som havde været

32

2020

program og politifemkampen brød ud af atletikafdelingen for at etablere en selvstændig afdeling
for denne idrætsform. Brydeafdelingen, der siden
1944 også havde haft vægtløftning på programmet havde svære vilkår på grund af nedgang i
medlemstallet, og afdelingen måtte lide den tort
at blive omdannet til en ren vægtløftningsafdeling.
PI I 1970’ERNE – PI RUNDER 50 ÅR
Traditionen tro indledtes året i januar med en markering af foreningens runde fødselsdag. I 1970 var
der tale om et 50-års jubilæum, der igen startede
Tre nye æresmedlemmer bliver i 1965 gratuleret af formanden, Jørgen
Sandholt. Fra venstre: Hans Christensen, Rasmus-Munk Pedersen og Poul
Olsen (Politiets Idrætsforening).

håndboldformand, og Poul Olsen, der havde
virket som kasserer fra 1939 til 1964, og som tillige havde været særdeles aktiv i atletikafdelingen
i 1930’erne.
Blandt de større resultater
i 1960’erne skal fremhæves PI-fægteren Palle
Frey, der vandt danske og PI’s forretningsudvalg i 1970 ved receptionen i politidirektørens parolesal
på Politigården i anledning af foreningens 50-års fødselsdag. På fotoet
nordiske mesterskaber på står fra venstre mod højre: sekretær og leder af centralkontoret for PI og
Holger Rosenquist, næstformand Helge Palskjold, formand Jørgen
sabel, ligesom han opnå- DPIF
Sandholt, kasserer Niels Peter Hvegholm og FU-medlem K. Jersi Hansen
ede flotte placeringer ved FU-medlem
(Politiets Idrætsforening).
politieuropamesterskaberne i 1963 og 1967. Ved om formiddagen med reception i politidirektørens
jubilæet i 1960, betegne- parolesal på Politigården med repræsentanter fra
des Frey af avisen Dagens politi og dansk idrætsliv. Til selve jubilæumsfesten,
der blev afviklet på hotel Marienlyst i Helsingør,
Palle Frey blev politieuropamester i sabel- Nyheder som PI’s største
fægtning i 1955 og 1959. Dansk mester i idrætsudøver igennem
deltog over 800 mennesker. Festdeltagerne blev
1953, 1957, 1961, 1963 og 1965. Nordisk
samlet transporteret fra København til Helsingør
mester i 1959, 1960 og 1966 tiderne. Politiskydning
(Politiets Idrætsforening).
gjorde sig ligeledes be- i et særtog, der blev trukmærket, dels ved Per Nielsen og Egon Stephan- ket af et damplokomotiv
sens deltagelse i Olympiaden i Rom i 1960, dels udsmykket med PI-logo
øvrige skytters gode resultater ved nationale og og flag og undervejs var
internationale mesterskaber. Også kuglestøde- der både musik og dans.
ren Aksel Thorsager opnåede gode resultater i Festmarkeringen stopdanske, nordiske og europæiske politiidrætsme- pede ikke her, idet der af
sterskaber. Derudover skal nævnes Aage Lars afdelingerne efterfølgenJensens andenplads ved de danske mesterskaber de blev afholdt adskillige
i moderne femkamp i 1962, Erik Bisgaards danske jubilæumsstævner. F.eks.
Foreningens store 50-års fødselsmesterskab i feltsport i 1967 samt håndbold- og i januar et større bokse- dagsfest i 1970 blev fejret på hotel
fodboldspillernes sejre i internationale mesterska- stævne, hvor bl.a. norske Marienlyst i Helsingør med ca. 800
deltagere. I anledning af jubilæet
ber. Således vandt PI-fodbold ”Nordisk” i Bergen landsholdsfolk deltog og havde DSB stillet et festligt pyntet
i 1968, mens PI-håndbold udgjorde kernen i det i februar et stort bordten- damplokomotiv til rådighed, der
trak PI-særtoget fra København til
danske politilandshold, der vandt sølv ved EM i nisstævne, hvor næsten Helsingør
400 deltagere havde (Politiets Idrætsforening).
Aarhus.
meldt sig til turneringen i Dansborghallen.
Årtiet bød også på oprettelse af nye idrætsafdelinger. Således kom i 1968 motorsporten på PI’s Også 1970’erne bød på nye idrætsgrene på PI’s
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program. I november 1970 oprettedes dykkerafdelingen - træningen var allerede i fuld gang
måneden efter og inden årets udgang talte afdelingen allerede 85 aktive medlemmer samt havde
en venteliste med 50 opskrevne navne. Dykkerafdelingen var dyr at oprette på grund af udstyret.
Den store interesse for dykningen, initiativtagernes engagement samt forventningen om et muligt
økonomisk tilskud fra politiledelsen, idet dykningen forventedes integreret i politiarbejdet, gjorde
imidlertid afdelingen til en realitet. Det skulle dog
vise sig, at der ikke kom ekstra bevillinger fra politiledelsen, da dykning aldrig blev en almen disciplin
i polititjenesten. Der blev dog af anden vej bevilliget flere midler fra chefembedet til PI det samme
år som dykkerafdelingen blev oprettet, idet DPIF i
1970 lykkedes med forhandlinger, der betød et øget
tilskud til politiets idrætsforeninger pr. medlem. For
PI betød bevillingen, at man fik 20.000 kr. yderligere om året.

et generationsskifte i foreningen. Således afgik i
1975 revisoren, der havde virket siden 1942, den
pensionerede politiassistent Niels Christensen,
samt i 1976 foreningens kasserer siden 1964 og
FU-medlem siden 1959, vicekriminalkommissær
Niels Peter Hvegholm. Der skete også i løbet af
1970’erne ændringer i det månedlige medlemskontingent, idet man af to omgange foretog forøgelser:
i 1975 fra 10 til 15. kr. og igen i 1979 fra 15 til 20 kr.
Blandt årtiets idrætsmæssige resultater skal
nævnes PI’s første kvindelige danmarksmester,
Jette Petersen, der i 1971 vandt dansk mesterskab med 15 m riffel. Samme år arrangerede den
unge dykkerafdeling sammen med ”Nautilus” og
”Helgoland” Nordisk Cup. Svømmeafdelingen vandt
for femte år i træk danmarkskonkurrencen om flest
beståede svømme- bjærge- og livredningsprøver, hvorpå man fik Dansk Livrednings Forbunds

I løbet af årtiet fik PI en del forespørgsler på
tennis, volleyball og squash, hvorfor det i
1977 blev kraftigt overvejet, om afdelinger
i disse idrætsgrene skulle oprettes. Det var
kun grundlag for en afdeling for volleyball,
der blev oprettet i november 1978. Holdet
hev den ene sejr hjem efter den anden i
sin første sæson. I 1979 undersøgte PI
ligeledes mulighederne for at oprette en
afdeling for roning, idet flere havde udvist I 1971 vandt PI for femte år i træk Dansk Livrednings Forbunds vandrepokal, og fik dermed
interesse. Enkelte politifolk havde i regi pokalen til ejendom. På fotoets ses politiskolens daværende chef, Frode Poulsen med
trofæet i hænderne. Til højre for skolechefen står PI-formand Jørgen Sandholt og yderst til
af PI allerede trænet roning i Københavns højre står PI-sekretær Holger Rosenquist
Roklub mod et særkontingent. Men i sidste (Politiets Idrætsforening).
ende var der kun tre interesserede medlemmer, vandrepokal til ejendom. Fodboldafdelingen var
hvorfor tankerne om en roafdeling blev skrinlagt.
arrangør af et stort julevelgørenhedsarrangement
i Valby, hvor 30 herrehold og to damehold deltog.
Rideafdelingen blev nedlagt samtidig med, at den
beredne afdeling under Københavns Politi blev Dykkerafdelingen gjorde sig igen bemærket i 1974,
nedlagt i 1973. Rideafde- hvor PI-dykkerne vandt både det danske og det
lingen fik i første omgang nordiske mesterskab i undervandspolo. Samme
lov til at stå under PI som år vandt Ove B. Larsen fra skytteafdelingen
hvilende.
danmarksmesterskabet i grovpistol. Derudover
skal nævnes et idrætsresultat af de helt store,
I 1975 ønskede Jørgen da Bonnie Bruun fra skytteafdelingen i novemSandholt ikke at modtage ber 1978 sammen med to andre kunne hjemtage
genvalg. Ved generalfor- et verdensmesterskab på hold i standardpistol i
samlingen valgtes som Seoul i Sydkorea. Bruun modtog senere PI’s æresny formand, kriminalas- pokal for årets bedste idrætspræstation i PI i 1978
Kurt Olsen havde været aktiv i PI i
sistent
Kurt Olsen. Også samt foreningens højeste udmærkelse: æresnåmange år, og allerede i 1967 blev han
tildelt PI’s sølvnål. Olsen var formand andre centrale poster i
len i guld.
for PI i årrækken 1975-1982, formand
for DPIF fra 1979 samt præsident i forretningsudvalget blev i
USPE i årene 1984-1986. Han blev i
midten af årtiet udskiftet, I 1979 var man kommet langt med byggeriet af en
1996 udnævnt til æresmedlem i PI
(Det Fri Aktuelt 16.07.1987). hvorfor man kan tale om
ny idrætshal ved politiskolen. Faciliteterne skulle
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i første omgang anvendes til skolens formål, men
anlægget måtte også anvendes af politiidrætten
i og omkring København. Med den nye idrætshal
blev der mere plads til de idrætsudøvende, idet
presset på politiskolens gymnastiksal blev lettet
betragteligt. Samarbejdet med skolen i 1970’erne
var generelt godt, og både afdelingsformænd og
PI-repræsentanter, der lejlighedsvis var tjenestegørende på skolen, havde rig mulighed for at tale
PI’s sag.

store medlemsstigning var naturligvis et gode for
foreningen, men samtidig fulgte et øget arbejdspres på afdelingerne og øgede omkostninger, der
bevirkede stigning i medlemskontingentet af to
omgange i 1980’erne: i 1984 til 30 kr. og i 1989
til 35 kr. månedligt.
Med Jensen ved roret blev samarbejdet med politiskolen og politidirektørembedet bragt endnu
tættere sammen. Politiskolen på Artillerivej havde i
1981 fået ny leder, idet politimester Jørn Bro over-

PI I 1980’ERNE – STOR MEDLEMSVÆKST
OG NYE AFDELINGER
Foreningens 60-års jubilæum blev fejret efter den
velkendte model med først reception, denne gang
afholdt i PI’s egne lokaler i Vester Voldgade, samt
efterfølgende jubilæumsfest på Hotel Skandinavia.
Som det havde været tilfældet for jubilæumsåret
i 1970, blev der også i 1980 arrangeret en række
jubilæumsstævner. Det gjorde sig bl.a. gældende for badmintonafdelingen, der gennemførte et
internationalt stævne med deltagelse fra England
og Holland. Også håndboldafdelingen fik besøg af
europæiske kollegaer – ved herreholdet deltog hold
fra Lund, Hamborg og Oldenburg, ved dameholdet hold fra Malmø og Hamborg. Jubilæumsåret i
1980 var i det hele taget et vellykket idrætsår for
foreningen, der her kunne hente 8 danske mesterskaber hjem i atletik og skydning og derudover 9
danske politimesterskaber.
I 1982 ønskede PI-formand Kurt Olsen ikke genvalg,
hvorpå generalforsamlingen valgte Vilhelm Jensen
som ny formand. Jensen var på daværende tidspunkt kendt som international håndbolddommer.
Han havde siden 1975 varetaget hvervet som næstformand i PI. Da Jensen
overtog formandskabet
dækkede foreningen i alt
17 idrætsgrene, ligesom
der ved tilbageblik kunne
konstateres markant medlemsfremgang i løbet af
de forgangne 20 år: i 1960
talte man ca. 1.400 aktive medlemmer, i 1980 var
tallet vokset til ca. 3.500
aktive medlemmer. Hertil
kunne lægges en pæn
sum passive medlemmer.
Det var en stor organisation, som Jensen skulle stå
På fotoet ses Jensen parlamentere
i spidsen for, og det gjorde
med en Helsingørspiller
(Lands-avisen Aktuelt 17.01.1982) han helt indtil 1996. Den
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Politiskolen på Artillerivej. I 1983 formaliseredes samarbejdet med skolen,
hvilket bl.a. betød et årligt møde mellem politiidrættens repræsentanter
og skolechefen. Tiltaget viste sig hurtigt positivt for PI
(Politiets Idrætsforening).

tog ledelsesposten fra Frode Poulsen, der havde
varetaget hvervet siden 1956. Ligesom den afgående skoleleder, viste også Bro sig venligt stemt
overfor politiidrætten til gavn for PI. I 1983 formaliserede man samarbejdet med skolen på den måde,
at der aftaltes et årligt møde imellem skoleledelsen samt formændene for DPIF og PI. Møderne var
med til at bløde dialogen op mellem parterne, og
gav PI en række konkrete fordele. Som eksempel
fik man efter første møde overbevist skolelederen
om, at skolens bade- og omklædningsfaciliteter
skulle istandsættes til fælles glæde og gavn, ligesom PI fik lov til at benytte den nye anneksskole
på Slotsherrensvej til træning. PI arbejdede stadig
ihærdigt for at hverve medlemmer blandt politiskolens elever. I 1987 mundede dette arbejde udi et
PR-fremstød i form af et propagandastævne for de
nystartede elever. Stævnet blev gennemført igennem flere år med op til ca. 200 deltagere indtil man
skrinlagde stævnet grundet et fald i det årlige elevoptag til ca. 80 politielever.
Samarbejdet med den daværende politidirektør
i København, Poul Eefsen, blev også tættere, og
politidirektøren havde ved flere lejligheder i løbet
af årtiet enten personligt eller med repræsentant
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givet fremmøde ved arrangementer afviklet af PI.
Eefsen takkede i 1987 ja
til at være protektor for PI,
og han blev ved foreningens 70-års markering i
1990 overrakt PI’s æresnål
i guld.
Politidirektør Poul Eefsen satte sig i
chefstolen på Politigården i 1975. PI
havde et godt forhold til Eefsen, der viste sig personligt eller med repræsentant ved adskillige PI-arrangementer. I
1987 takkede han ja til at blive protektor for PI og i 1990 blev han overrakt
PI’s æresnål
(Det Fri Aktuelt 16.07.1987).

Det blev også i Vilhelm
Jensens tid som formand
i 1986, at man på en generalforsamling vedtog et
forslag, der ændrede
lovene, så foreningens
formand ikke længere skulle være på valg det
samme år som foreningens kasserer. Samme regel
blev indført i afdelingsbestyrelserne. På den måde
kunne man sikre, at indsigt og erfaring ikke gik tabt.

europæiske mesterskaber i undervandsrugby i Østerbro
Svømmehal i 1981.
En større strid i
Dansk Sportsdykker Forbund havde
ellers været ved
at sabotere arranBølgerne gik højt i Dansk Sportsdykker Forbund
gementet. Ved et kort før PI skulle afvikle europamesterskabsstævrepræsentantskabs- ne i undervandsrugby i Østerbro Svømmehal. Det
lykkedes imidlertid at få
møde i dette forbund arrangementet på benene
kort forinden var (Lands-avisen Aktuelt 19.04.1981).
bølgerne gået højt, idet 15 medlemmer af sportsudvalget havde trukket sig i protest mod fordelingen
af de økonomiske midler som sportsdykkerforbundet fik fra Dansk Idræts Forbund.
Blandt de idrætsmæssige sejre i årtiet kan fremhæves, at PI i 1983 havde adskillige medlemmer
med på holdene i internationale civile konkurrencer. Således var fire PI-dykkere med på holdet i
undervandsrugby, der blev verdensmestre dette
år, ligesom PI havde deltagere på landsholdene
i atletik, judo og skydning. I 1984 blev 24-årige
PI-judokæmper Carsten Jensen i 11. time udtaget til at repræsentere Danmark ved de Olympiske
Lege i Los Angeles, hvor han leverede en solid
indsats. Jensen var den sidste, der blev udtaget, i
øvrigt sammen men en anden politibetjent, håndboldspilleren Flemming Hansen. Carsten Jensen
blev både politieuropamester, dansk og nordisk
mester i judo i 1984, og han lagde her et flot fundament for de mange, flotte sejre som judoafdelingen
skulle opleve igennem de næste mange år.

Foreningen måtte igen i 1980’erne skifte adresse,
idet centralkontoret flyttede fra dets mangeårige placering i Vester Voldgade 106 til kontorer på
Brønshøjvej 10. Kontorfællesskabet med DPIF fortsatte i de nye lokaler. I slutningen af 1980’erne
indtrådte centralkontoret i en ny tidsalder, idet man
i 1987 sammen med DPIF indkøbte EDB-udstyr til
at understøtte arbejdet på kontoret.
I anledningen af PI’s 65-år i 1985 søgte foreningen Danmarkssamfundet om en ny fane, idet den
gamle silkefane, der var blevet indviet i 1922, efterhånden var blevet godt slidt. Den nye fane blev
overrakt af Danmarkssamfundets københavnerafdeling ved en festlig generalforsamling. Indvielsen
blev akkompagneret af Københavns Politiorkester,
ligesom den blev overværet af vicepolitidirektør
Annemette Møller, foreningens ældste æresmedlem og mangeårige næstformand Hans
Christensen, og PI-formanden Vilhelm Jensen. De
tre nævnte personer slog sammen de obligatoriske tre søm i fanedugen. 65-året blev yderligere
markeret ved afvikling af en række stævner i 1985.
Således gennemførte gymnastikafdelingen et
stort stævne med ca. 450 deltagere i Valbyhallen. Samme år afviklede femkampafdelingen et
større stævne med 75 deltagere fra Island, Norge,
Sverige, Tyskland og naturligvis Danmark. Også
den unge bowlingafdeling gennemførte et stævne, der varede over 3 dage med ca. 250 deltagere.

I 1980’erne blev flere nye afdelinger stiftet og
enkelte måtte lukke. Årtiets i alt fem nystiftede
afdelinger var: i 1982 billardafdelingen, i 1983

Blandt øvrige idrætsmæssige aktiviteter arrangeret af foreningen i 1980’erne kan desuden nævnes
sportsdykkerafdelingens gennemførelse af de
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Bowlingafdelingen blev stiftet i april 1983. På fotoet ses forrest fra venstre: Kim S. Petersen, Kim Niegsch og Lars Jacobsen. Bagerst fra venstre
står: Lars Jürgensen, Henrik Wulff Holtegaard, Bo Nimand Larsen og Alf
Dannerfjord
(Politiets Idrætsforening).
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bowlingafdelingen, i 1986 motionsafdelingen, i idrætsforeningens lange levetid og vellykkede drift:
1988 jiu-jitsuafdelingen og i 1989 sejlsportsafde- ”… [PI] har vist sig som en forening, der er dygtig til
lingen. Fælles for dem var, at de kom godt fra start. at holde på sine formænd. Dem har der nemlig kun
Særligt fik motionsafdelingen god opbakning fra været ni af siden starten i 1920.”
PI’s medlemmer. Her kunne man mødes på tværs
af de respektive afdelinger til ekstratræning, hygge Jubilæumsåret bød også
sig og nyde kollegasamvær over en løbetur i tempo på nye tiltag skabt af
efter lyst og behov. Enkelte afdelinger var også bestyrelsen. Således starudfordrede i 1980’erne, hvilket ultimativt betød tede man traditionen med
lukningen af nogle. Rideafdelingen blev endelig afholdelsen af det årlige
nedlagt i 1982. Samme år nedlagde man dameaf- seminar, hvor bestyrelsen
delingen, idet man ønskede, at den skulle optages over to dage fik lejlighed til
i PI’s øvrige afdelinger. I 1984 lukkede man ned at gå i dybden med størfor fægteafdelingen, da den en del år havde været re emner. Seminarerne
hvilende. Skytteafdelingen samt femkampafde- var derudover en social
lingen blev gevaldigt udfordrede i 1986, da de adspredelse, der var med
pludseligt måtte undvære deres træningsfacilite- til at understøtte det gode
fra PI-nyt som det
ter, idet skydebanen på politiskolen blev nedlagt. s amarbejde imellem Forsideillustration
så ud i slutningen af 1990. På initiativ
bestyrelsens medlem- af foreningens mangeårige sekretær,
Mogens Voigts, undergik PI-nyt en
PI I FØRSTE HALVDEL AF 1990’ERNE – HØJmer. Et andet markant transformation og blev derpå et reguDEPUNKT I MEDLEMSTAL OG STORE TILTAG
tiltag i 1990 blev taget på lært magasin
(Politiet Idrætsforening).
”Lovens sportsfolk hører indenfor visse idrætsgrene initiativ af Mogens Voigts,
til blandt de bedste i landet, og for en politimand er der havde været foreningens sekretær siden 1981.
aktivitet i idrætsforeningen hjælp til selvhjælp.” Arti- Tiltaget gik ud på at forvandle PI-nyt til et egentkel i Det Fri Aktuelt 13. januar 1995 i anledning af ligt magasin, der kunne udsendes til samtlige
PI’s 75-års jubilæum.
PI-medlemmer. Nordisk Kriminalreportage ville
gerne understøtte projektet og i samarbejde med
Ved foreningens 70-års Voigts, der blev redaktør på bladet, blev ambitiomarkering i 1990 kunne nen en realitet.
konstateres, at PI igennem
årene havde vundet ca. Et andet spændende initiativ, der blev taget i star210 danske mesterskaber ten af 1990’erne, var da den tidligere PI-sekretær
i forskellige idrætsdisci- Holger Rosenqvist i 1991 gødede vandene for
pliner. Markeringen skete oprettelsen af en støtteforening for idrætsforeninmed reception i politidi- gen. En sådan forening skulle have til formål at yde
rektørens parolesal på økonomisk støtte til PI, herunder foreningens afdePolitidirektør Poul Eefsen overrækkes Politigården, hvor politi- linger, stationer og enkeltpersoner. Forslaget fik
PI’s æresnål i guld af PI-formand Vilhelm direktør Poul Eefsen blev
stor opbakning og støtteforeningen blev således
Jensen. Overrækkelsen skete i forbindelse
virkeliggjort ved en stiftende generalforsamling d.
med foreningens 70-års jubilæum i 1990 overrakt PI’s æresnål
(Politiets Idrætsforening).
i guld. Den planlagte 18. marts 1991. Det var starten for: ”Støtteforeninjubilæumsfest måtte desværre aflyses, da tilslut- gen - PI-Københavns venner”.
ningen ikke havde været lige så stor som forventet.
Aflysningen af jubilæumsfesten kan ingenlunde I begyndelsen af 1990’erne flirtede man i PI
ses i lyset af et lavt antal medlemmer af PI – for desuden med tanken om at skaffe foreningen egne
i 1990 nåede foreningen sit til dato største antal idrætsfaciliteter. Det var bestemt ikke første gang,
medlemmer med knap 4.000 aktive medlemmer. I at sådanne tanker havde været på tegnebrættet.
afdelingerne markerede man fødselsdagen i løbet Allerede i begyndelsen af 1950’erne havde PI købt
af jubilæumsåret ved at gennemføre en række en grund i Farum med ønsket om at opnå egne
jubilæumsstævner. Det gjaldt bl.a. atletik- og faciliteter. Det kneb imidlertid med at finde økonomotionsafdelingen, gymnastikafdelingen og judo- miske midler til at bygge på grunden, og drømmen
afdelingen. Sidstnævnte kunne i øvrigt selv fejre brast endelig sammen, da staten i 1954 eksproet jubilæum på 25 år i 1990. PI’s fødselsdag blev prierede grunden til kasernebyggeri, hvorpå PI fik
også bemærket i pressen, og bladet Det Fri Aktuelt sine udlagte penge retur. Efter det årlige PI-semimente endda at kunne forklare én af årsagerne til nar var blevet indført, var det oplagt at drøfte
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mulighederne for faciliteterne på ny, hvilket skete
i 1991. I dette år brugte man adskillige timer på at
udarbejde planer, der kunne virkeliggøre projektet. Dog rakte økonomien ikke, hvorfor projektet
foreløbigt blev skrinlagt. Ikke lang tid efter øjnedes
nye chancer, da PI i 1992 fik mulighed for at indgå
en sponsoraftale med det gamle nationalstadion,
Parken, der netop havde undergået en større renovering. PI skulle med aftalen stille sine medlemmer
til rådighed ved arrangementer afholdt i idrætsanlægget og til gengæld ville idrætsforeningen
modtage betaling. Aftalen viste sig hurtig udbytterig for PI, der med det ønskede projekt om egne
faciliteter oprettede en byggefond, hvor de indtjente midler blev indsat. Derudover fik PI-afdelinger,
der stillede mandskab til rådighed, et økonomisk
ekstratilskud til idrætsarbejdet i hverdagen.
Arbejdet i bestyrelsen var i begyndelsen af
1990’erne efterhånden blevet mere krævende
hvorfor man ved generalforsamlingen i 1993 stillede forslag om, og derpå besluttede at udvide
forretningsudvalget med endnu et medlem, således det fremover talte i alt seks medlemmer. Ved
samme generalforsamling blev det besluttet at
hæve medlemskontingentet til 45 kr. for bedre at
kunne understøtte de i alt 22 afdelinger og deres
mange aktiviteter. Der var kommet to nye afdelinger med idrætsformer, der var meget oppe i tiden:
i 1992 oprettedes basketballafdelingen og i 1993
cykelafdelingen. Men man måtte desværre også
tage afsked med én af de ældre afdelinger. Det
skete da man i 1991 nedlagde vægtløftningsafdelingen, der havde eksisteret siden 1921, oprindeligt
som en ren brydeafdeling.

Judoafdelingen havde allerede gjort sig gældende i 1980’erne. I 1990’erne
cementeredes sejrsgangen, og foreningens judo-kæmpere hev danske mesterskaber – individuelle og hold – hjem på stribe. På fotoet ses holdet, der
vandt det danske mesterskab i 1992. Siddende fra venstre: Tommy Mortensen,
Sune Petersen, Thomas Wiingaard og Allan Trampedach. Stående fra venstre:
Torben Christiansen, Peter Larsen og Carsten Jensen
(Politiets Idrætsforening).
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De første fem år af 1990’erne bød også på idrætsmæssige sejre. Når der skal gives eksempler på
sådanne, kommer man ikke udenom judoafdelingen, der som følge af afdelingens mange sejre
hurtigt blev betegnet som et idrætsmæssigt flagskib. Judoafdelingen gjorde f.eks. i 1992 rent bord
ved de danske mesterskaber: seks individuelle
mesterskaber og et holdmesterskab. Endvidere
gjorde judo-folkene sig dette år gældende i Norden
ved de åbne Svenske- og Nordiske mesterskaber
med adskillige medaljer i guld, sølv og bronze. Året
efter vandt judo-kæmperne fire individuelle og et
holdmesterskab.
Det er også svært at komme uden om Bettina
Romer Andersen, der i 1993 vandt hele to danske
mesterskaber i løb, ligesom hun samme år blev
vinder af Eremitageløbet – resultater der alle
sammen bidrog til, at hun kunne kvalificere sig til
verdensmesterskaberne i Stuttgart. Året efter blev
hun udtaget til europamesterskaberne i atletik.

Bettina Romer Andersen, politieuropamester i 1.500 meter løb og cross.
Hun blev Nordisk og Dansk mester flere gange på distancerne fra 1.500
meter op til 15 km. Hun vandt Eremitageløbet i 1993, og deltog samme år
ved verdensmesterskabet på 1.500 meter i Stuttgart
(Politiets Idrætsforening).
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POLITIETS IDRÆTSFORENING,
KØBENHAVN IGENNEM DE
SIDSTE 25 ÅR
(1995-2020)
AF GUNNAR NØRAGER, FORMAND I POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN
ANSAT SOM POLITIMAND I 1986 OG FRA DETTE TIDSPUNKT OG TIL DATO AKTIV I PI-KBH, FØRST
ISÆR SOM FODBOLDSPILLER MED DIVERSE ADMINISTRATIVE POSTER I FODBOLDAFDELINGEN.
SIDEN 2005 AKTIV I FORRETNINGSUDVALGET I PI-KBH OG FRA 2012 FORMAND I FORENINGEN.

Med foreningens første 75 år beskrevet i de foregående afsnit, vil dette indlæg over de kommende
sider forsøge at beskrive de seneste 25 år af
foreningens historie fra 1995 til og med i dag.
Afsnittet tager sin begyndelse i midten af
1990’erne, nærmere bestemt i jubilæumsåret
1995, hvor man i idrætsforeningen havde gjort sig
store forberedelser til markeringen af foreningens
75-års jubilæum.
PI-KBH FEJRER 75 ÅR I 1995
”Det er også for sjov, men ikke kun. Politiets Idrætsforening er delt op på to fronter. Den ene rummer
motionisterne, mens den anden er seriøs og målrettet og stikker sin lange arm frem i divisionerne
mellem de velkendte traditionelle klubnavne. PI hedder den, og indenfor bordtennis,
judo, skydning og atletik burde navnet jage
en særk i livet på de nærmeste omkringstående.”
Artikel i Det Fri Aktuelt 13. januar 1995
i anledning af PI-KBH’s 75-års jubilæum.

75-året senere på året med en reception på Københavns Rådhus, hvor størstedelen af foreningens
dengang 22 afdelinger var repræsenteret. Meget
belejligt fejrede også Brandvæsens Idrætsforening
(BI) sit 75-års jubilæum dette år, hvorfor PI-KBH
og BI i samarbejde afholdte receptionen på rådhuset. Mens PI-KBH som bekendt blev stiftet i januar
1920, blev BI stiftet i København i april samme år.
Efter højtideligheden i de smukke rammer af
Københavns Rådhus gik man samlet i en prægtig procession igennem byen til idrætsanlægget
ved Østerbro Stadion, hvor idrætsfolk i PI siden
foreningens stiftelse i 1920 har slået deres folder.
I optoget deltog Sjællandske Politiorkester, Køben-

I en større artikel i Det Fri Aktuelt, der blev bragt i anledning af idrætsforeningens 95-års

Det store jubilæum i 1995 løb ikke stille af jubilæum, fremførte den tidligere fysiske lærer på politiskolen, Jørn Damm, budskabet, at
sig. I marts måned fejrede foreningen begi- politifolk i tjenesteligt øjemed kunne hente hjælp til selvhjælp ved at deltage aktivt i PI-KBH
(Det Fri Aktuelt 13.01.1995).
venheden med middag og underholdning
ved en stor festlig sammenkomst på Politisko- havns Politiorkester (KPO) samt Brandvæsenets
len på Artillerivej. Så vidt jeg erindrer, stod den orkester, og efter dem sås et optog af ældre polidanske rockgruppe Frede Fup for aftenens musi- ti- og brandkøretøjer. Ruten gik fra rådhuset forbi
kunderholdning. Den resterende underholdning Nationalmuseet op af Nørregade, krydsende strøstod foreningens festudvalg dygtigt for. Aftenen get, op mod Fælledvej og Sankt Hans Torv, hvorfra
kulminerede med et jubilæumslotteri, og hoved- Den Kongelige Livgardes Tamburkorps eskorterepræmien var intet ringere end en bil til en værdi de følget den sidste vej til Østerbro Stadion.
af kr. 100.000.I de velkendte rammer af idrætsanlægget på
Foruden jubilæumsfesten markeredes også Østerbro udkæmpedes nu en række forskellige,
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klassiske idrætsaktiviteter, herunder tovtrækning,
der som det er beskrevet i det forrige historiske
afsnit har en helt særegen status i foreningen. Det
hele afsluttedes, som man ligeledes havde gjort
det mange gange tilbage i PI-KBH’s historie, med
en politihundeopvisning.

PI-KBH, måtte stilles i bero
i løbet af efteråret 1996.
Der var tale om bokseafdelingen, der medio
1996 blot bestod af tre
medlemmer. Afdelingen
fik frataget træningstid i
Bavnehøj idrætsanlæg,
og man trænede derfor til
sidst sammen med Valby
IK´s bokseklub. Efter afdelingen måtte kapitulere,
blev bokseudstyret doneret til unge på Vesterbro og
Nørrebro efter ansøgning
fra Vesterbros Idrætssamvirke.

Foruden de beskrevne jubilæumssammenkomster udgav foreningen et 75-års jubilæumsskrift,
det sidst publicerede historiske skrift om foreningen, der blev udsendt til alle forbund under DIF,
PI-KBH samt til Rigspolitichefen. Blandt foreningens 22 afdelinger sås i løbet af jubilæumsåret
flere markante sejre komme i hus, hvoraf enkelte skal fremhæves: judoafdelingen kunne for 5. år
i træk titulere sig som danmarksmestre for hold,
dykkerafdelingen vandt det danske mesterskab
i undervandsrugby, karateafdelingen under DAI
vandt guld til DM og Bettina Romer Andersen, hvis
sejre vi også tidligere har hørt om, vandt bronze
ved DM i cross, ligesom hun blev samlet vinder af
Natur Gas Cup. Bettina Romer Andersen tegnede i det hele taget sig selv og atletikafdelingen fra
en række markante sejre i midten af 1990’erne,
inden afdelingen blev sat i bero. Således opnåede hun, blandt meget andet, at være den første
til at få tildelt DPIF’s pokal for bedste idrætspræstation i 1996.

Året efter kunne konstateres alvorlige udfordringer i aktivitetsniveauet for flere af afdelingerne:
billard, atletik, motorsport og sejlsport. Billardafdelingens vigende medlemstal bevirkede, at man i
1998 satte afdelingen i bero, idet man simpelthen
ikke havde haft held til at finde folk til bestyrelsen. Afdelingens løsøre blev solgt til en anden
billardklub, ASBK for kr. 30.000.-. Pensionistdelen i afdelingen kunne imidlertid fortsætte med
at spille i Grøndalscentret ved Bellahøj. Atletikafdelingen havde i 1997 været nødsaget til at sige
farvel til politimesterskaberne, grundet manglende
deltagelse, og afdelingen blev sat i bero i november 1999. Motorsportsafdelingen klarede i første
omgang skærene, men blev – som vi skal se – i det
næste årti sat i bero. Den sidste af de her nævnte
udfordrede afdelinger var sejlsportsafdelingen, der
imidlertid klarede skærene og som i dag eksiste-

ARBEJDET I ANDEN HALVDEL AF
1990’ERNE: UDFORDRINGER,
BEGIVENHEDER OG SEJRE
PI-formand igennem 14 år, Vilhelm Jensen, afgik
som formand ved den ordinære generalforsamling i marts 1996. Som
ny formand valgtes Gert
Sejbak, der på daværende
tidspunkt havde fungeret
som materialeforvalter
igennem 2 år. Sejbak blev
formand for en forening,
der havde let medlemsnedgang, og som i de
følgende år fortsat skulle have udfordringer med
Vilhelm Jensen havde bestredet formands- medlemstallene, hvilket
hvervet i PI-KBH i hele 14 år, da han gik af skulle få konsekvenser
i 1996. Jensen havde i sin tid overtaget
hvervet fra den ligeledes mangeårige for- for enkelte PI-afdelinger.
mand, Kurt Olsen Disse afdelinger fik nemlig
(Politiets Idrætsforening).
problemer med at finde
tilstrækkelige deltagere i deres idrætsaktiviteter,
træningsfaciliteter og medlemmer.

Afdelingerne billard, atletik, motorsport og sejlsport havde alvorlige
udfordringer med at holde skruen i vandet omkring 1997. Mens de øvrige afdelinger dels blev nedlagt, dels opslugt i andre afdelinger, klarede
sejlsportsafdelingen sig igennem. I dag er sejlsports- og kajakafdelingen i
sprudlende udvikling. Fotoet er af nyere dato
(foto af Jan Kofoed Nielsen).

rer i bedste velgående. Afdelingen blev sidenhen
til Sejlsport- og kajakafdelingen og den er i dag i

Én af de første afdelinger, der blev startet indenfor
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Det blev Gert Sejbak, der i 1996 overtog hvervet som formand for idrætsforeningen efter Vilhelm Jensen.
Sejbak havde siden 1993 været i
forretningsudvalget som materialeforvalter. Han ses her fotograferet
ved klubmesterskaberne i 2014 på
Ledreborg Palace Golf Club, hvor han
blev vinder af B-række Stableford
(foto af Peter Levring Madsen).
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sprudlende udvikling: der er en fantastisk organisation centeret omkring klubfaciliteterne i Kastrup.
Her udvikles i et væk, både med nyanskaffelser af
kajakker, ny båd og rib. Paddle board er det også
blevet til. Det er udstyrssiden, men afdelingen har
også formået at engagere instruktører, så medlemmer kan få de beviser og uddannelser, der skal til
for at kunne håndtere det våde element. Således
et godt eksempel på, hvordan flere af PI-KBH’s
afdelinger løbende formår at tilpasse sig medlemmernes ønsker og behov.

En anden udfordring, der dukkede op i perioden
fra 1995 til 2000, relaterede sig til den varslede
flytning af politiskolen fra Artillerivej til faciliteterne i Brøndbyøster. Skolen på Artillerivej havde
fungeret siden 1944. Det blev varslet, at idrætsforeningens brug af træningslokalerne på Artillerivej
ville ophøre medio marts 1996, og fremtidens
træningssteder var nu uvis. Man så dog med optimisme på den nye politiskole i Brøndby, hvortil flere
af afdelingernes idrætsaktiviteter da også endte
med at flytte med.

I forsøget på at afværge nedlæggelser af afdelinger
forsøgte PI-KBH i 1996 præventivt at sammenlægge tre ældre afdelinger, der på daværende
tidspunkt havde udfordringer. Således samlede
man henholdsvis politifemkamp, svømmeafdeling
og triatlon i én afdeling under navnet mangekampafdelingen. Det stiftende medlemsmøde i
denne nye samling af idrætter fandt sted d. 12.
juni 1996, hvor Finn Mortensen blev valgt som
formand. Mortensen har været, og er til stadighed,
en vaskeægte ildsjæl i foreningen. Vi skal i afsnittet om 2010’erne høre om den flotte europæiske
anerkendelse af Finn Mortensens store arbejde
for politiidrætten. Foruden mangekampafdelingen,
hvis idrætter dog ikke var nye for PI-KBH, blev der
i den her behandlede periode fra 1995-2000 ikke
etableret nye afdelinger. Man havde ellers i 1996
drøftet, hvorvidt man skulle forny sig som følge
af de mange nye idrætsgrene, som i perioden så
dagens lys, f.eks. squash, aerobic, rulleskøjteløb,
klatring og halhockey (floorball). Dengang som
i dag spejler PI-KBH sig efter bedste evne i nye
idrætstrends, som gladelig støttes, såfremt der
står frivillig arbejdskraft bag til drift af en potentiel
afdeling. I første omgang blev de nævnte idrætstyper ikke til afdelinger under PI-KBH, men som det
vil være flere bekendt, skulle floorball og andre nye
idrætsformer senere vinde indpas i foreningen.

1996 var også året, hvor foreningen indmeldte sig
under DGI, og hvor badmintonafdelingen rundede et skarpt hjørne, idet man her kunne fejre sit
50-års jubilæum. Det flotte jubilæum blev markeret med reception i foreningens daværende lokaler
på Brønshøjvej 10 med efterfølgende jubilæumsfest på Peter Lieps Kro i Dyrehaven, hvor mange
tidligere medlemmer deltog. Også bordtennisafdelingen kunne markere et skarp hjørne i den her
behandlede periode, idet afdelingen i 1999 kunne
fejre sit 50-års jubilæum.
I 1997 havde vores idrætsblad PI-nyt eksisteret i 50 år, men bladet var desværre under pres.
Dansk Politi Idræts Forlag ønskede at ophæve
kontakten som følge af økonomisk underskud på
bladet, og man besluttede på denne baggrund at
sammenlægge de to eksisterende politiidrætsblade, Politiidræt og PI-nyt, til et landsdækkende blad
for politiidræt. Bagerst i dette nye magasin fandtes
– og findes stadig – PI-nyt med artikler og indlæg
fra PI-KBH. Foreningen får som følge af de mange
gennemarbejdede artikler hertil et ikke helt ubetydelig økonomisk tilskud ved at levere artikler. Der
ligger ved idrætskontoret et stort arbejde i koordinationen af artiklerne til bladet; styre, hvem og
hvornår der skal leveres artikler mv.

Idrætsforeningen havde haft stor glæde af idrætsfaciliteterne på politiskolen på
Artillerivej i København. I 1997 flyttede skolen til Brøndby, og flere PI-afdelinger flyttede med. På fotoet ses en politiskolelev tage armhævninger i gymnastiksalen på
politiskolen på Artillerivej
(Politimuseet).
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I anden halvdel af 1990’erne blev der opnået
adskillige flotte resultater af mange dygtige idrætsudøvere i foreningen. Der blev
således i perioden hjemtaget flere danske
mesterskaber af foreningens idrætsudøvere, og man skal ikke kigge længe på listerne
over hhv. vundne individuelle mesterskaber
og vundne holdmesterskaber, som forefindes i appendiks bagerst i dette skrift, for
at kunne konstatere flotte sejre erhvervet
med sportspistol ved terrænløb og ikke
mindst ved kasteteknikker og holdegreb i
judo. Dertil kan nævnes, at PI-KBH i 1996
var repræsenteret til både Europæiske

2020

politimesterskaber, Nordiske politimesterskaber og flere politilandskampe, ligesom foreningen
dette år ved politimesterskaberne kunne hjemtage hele 19 mesterskaber til foreningen. I 1997 blev
det til 12 hjemtagne politimesterskaber, i 1998
15 hjemtagne politimesterskaber og i 1999 13
politimesterskaber. Blandt de mange flotte idrætsmæssige præstationer kan fremhæves Anne
Seierø, der i 1999 blev bedste skytte af de nordiske deltagere til Europæiske politimesterskaber.

man sig med et nyt projekt, denne gang i Ørestaden. Heller ikke dette forsøg lykkedes, og projektet
om et idrætscenter i regi af PI-KBH blev formelt
skrinlagt i 2005. I det følgende skal projekterne
skitseres nærmere.

Byggeudvalget under PI-KBH havde i 1996 allerede
eksisteret i nogle år, og heri blev der arbejdet ihærdigt for at skaffe foreningen egne idrætsfaciliteter.
Af foreningens beretninger fra 1996 fremgår det,
at: ”Dette udvalg er ikke længere ”sovende”, som det
Inden vi skal videre for at se nærmere på, hvad der har været nogle år. Vi har i 1996 stiftet bekendtskab
rørte sig i idrætsforeningen i løbet af 2000’erne, med tre herrer, der ikke er så lette at slå ud. Idrætsskal først berøres to ambitiøse projekter, der blev anlægget Holmen er i skrivende stund ved at være
søsat af ildsjæle i PI-KBH af to omgange over en en realitet, der har været både glæde og skepsis, det
relativ kort periode. Formålet var slet og ret, at har de tre modstået, og vi kan formentlig i 1997 rykke
skaffe idrætsforeningen sit eget idrætscenter med ind i vores eget halanlæg”. Der blev altså arbejdet
flittigt for, at den gamle torpedohal kunne komme
egne idrætsfaciliteter.
på foreningens hænder – og det fremgår ikke blot
AMBITIONERNE OM ET IDRÆTSCENTER:
af foreningens interne beretninger, at projektet i
BYGGEUDVALGET SAMT HOLMEN- OG
sommeren 1996 var tæt på at være realiseret. I
ØRESTADSPROJEKTERNE (1996-2000)
den føromtalte Politiken-artikel fra juli 1996 beretUnder overskriften ”Torpedohallen skal være tede en repræsentant fra PI-KBH’s byggeudvalg for
idrætscenter” kunne man i Politiken lørdag d. avisens læsere, at: ”Vi er så langt i forhandlinger,
20. juli 1996 læse, at Politiets Idrætsforening var at der formentlig kan skrives foreløbig skøde en af
tæt på at købe den gamle torpedohal på Holmen. dagene, så indretningen af bygningen kan begynde
Hallen var ejet af Forsvaret, og den var opført 1. november.” Det skortede ikke på optimisme for
i 1954 til vedligeholdelse af forsvarets skibe, Holmen-projektet, der i de foreløbige planer alleprimært motortorpedobåde. Bygningskomplekset rede skulle være færdigt i løbet af august 1997.
Projektet nød da også politisk opbakning og
den daværende kulturborgmester i Københavns Kommune udtalte kort efter i Det
Fri Aktuelt, at Christianshavn længe havde
været underforsynet med
idrætsfaciliteter, men at man
nu havde fået
en unik chanI juli 1996 kom det frem i offentligheden, at PI-KBH var tæt på et køb af torpedohallen
på Holmen. Formålet var at etablere et idrætsanlæg ce med PI(Politiken 20.07.1996).
KBH’s potenvar på i alt godt 10.000 kvadratmeter, og det blev tielt kommende køb
nu sat til salg for 25 millioner kroner. Det fik ildsjæ- af torpedohallen.
le i PI-KBH til at øjne muligheder for at erhverve
foreningen sine egne idrætsfaciliteter: et projekt, Der forelå flere planer
der rakte tilbage i tid, idet foreningen – som beskre- for indretningen af
vet i det foregående historiske indlæg – allerede i hallen. Èn af dem
I området, der på tegningen er markeret
begyndelsen af 1950’erne havde leget med tanker- lød, at bygningens med et syvtal, havde PI-KBH håbet at kunne
ne om at opnå egne faciliteter. Der var denne gang store rum i det dagli- indrette et stort idrætscenter, som også
naboerne på Christianshavn kunne få gavn
tale om et stort og ambitiøst projekt, der medførte ge skulle anvendes af. Planmæssigt skulle centeret indeholde 24
møde- og konferencefacilitenogen turbulens i foreningen og blandt dens mange til to håndboldba- bowlingbaner,
ter og en restaurant. Københavns Kommune
samarbejdspartnere. Projektet gik i vasken som ner, hvoraf den ene fandt imidlertid, at idrætsforeningen ikke
skaffe de fornødne 24 millioner kroner,
følge af manglende økonomi, men det slog ikke skulle indrettes som kunne
hvorfor projektet blev skrinlagt
bunden ud af ambitionerne. Efterfølgende forsøgte opvisningsbane med (Aktuelt 22.01.1998).

»
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faste tilskuerpladser med plads til op til 1.500
mennesker. Derudover skulle centeret indeholder bowlingbaner, bordtennisrum, lokaler
til konditionstræning, billard med videre samt
omklædningsfaciliteter og en restaurant.
Det var forventet, at renoveringen af hallen ville
koste i omegnen af 50 millioner kroner. Mens
foreningen selv regnede med at bruge ca. 20 % af
husets kapacitet, ventede man resten af bygningen anvendt af diverse, lokale idrætsforeninger.
Byggeudvalget havde således taget kontakt til
foreninger, skoler og lignende i håbet om, at man på
sigt kunne opnå et årligt besøgstal på ca. en halv
million mennesker. Den nye ejer af torpedohallen
skulle efter planen blive en selvejende institution
ved navn Holmens Idrætscenter, der skulle drive
centeret i nært samarbejde med PI-KBH, Københavns Kommune og andre eventuelle, kommende
brugere og lejere af faciliteterne. Man havde her
kulturelle arrangementer, herunder koncerter og
teater, i tankerne, idet der i hallen ville blive et
stort rum, som ville egne sig til større forestillinger for et publikum. Når PI-KBH ikke selv brugte
hallen, kunne man indhente lejeindtægter. For at
afhjælpe finansieringen kunne idrætsforeningens
medlemmer og øvrige interesserede tegne anparter i projektet, ligesom der blev søgt fonde og i det
hele taget lagt et kæmpe stort arbejde for dagen
– som det skal vise sig, blev der arbejdet ihærdigt i flere år.
Videre i 1997 beskrev den daværende PI-formand
om byggeudvalget: ”I min sidste beretning lovede
jeg mere, end jeg kunne holde, idet jeg gav udtryk for,
at Holmen var en realitet. Det er det ikke endnu, men
Byggeudvalget er ikke lige til at knække, så der arbejdes videre. Jeres arbejdsindsats burde udmønte sig
i et halanlæg”. Et år efter i 1998 lød beretningen:
”Jeg troede, sammen med flere andre, at jeg under
dette punkt kunne have skrevet – at nu er Holmens
Idræts- og kulturcenter en realitet, men desværre
blev byggeudvalget trukket rundt i den ”politiske
manege”, så vi ikke længere har grunde og bygningerne på hånden. Dette ukuelige udvalg har dog
fortsat deres arbejde, og vi kan i dag konstatere,
at der arbejdes med samme styrke på et projekt i
Ørestaden. Jeg vil ikke længere spå om fremtiden,
men kun sige held og lykke med det store arbejde”.
Holmen-projektet kuldsejlede således, da man
ikke kunne få finansieringen på plads. Efterfølgende så byggematadoren Kurt Thorsen muligheder i
at ombygge den tomme gigantiske betonstruktur
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til boliger. Dette projekt blev realiseret, og disse
boliger stod færdige i 2003. Som det fremgår af
beretningen, havde man imidlertid nu kastet sig
over et nyt projekt, der skulle udmunde i erhvervelse af PI-idrætsfaciliteter, denne gang i Ørestaden
med projekt ”Ørestadens Idræts og Kulturcenter”.
I 1999 er der igen i PI-beretningen optimisme at
spore om en mulig realisering af et byggeri: ”Jeg
vil være varsom med at love noget omkring opstart
af byggeri i Ørestaden, men jeg vil tilføje, at vi nok
aldrig har været tættere på, end vi er nu, og at dette
nok også er sidste mulighed, hvis udvalget skal fastholde det høje engagement, der arbejdes med. Et er
at være god til politiarbejde, et andet er at være en
”snu ræv” i den politiske manege. Jeg er sikker på,
at de 3 har lært meget om politik”.
Ørestadsprojektet var tænkt til at skulle ligge i
Ørestad Nord i umiddelbar nærhed af den gamle
politiskole på Artillerivej. Der var tale om en grund
på 12.000 m2, og området var i rivende udvikling med metrostation, Københavns Universitet
Amager (KUA), det nye Danmarks Radio samt
beboelsesbyggeri. Man antog, at folk fra de nævnte
institutioner kunne udgøre kommende medlemmer
af det planlagte center, hvorved økonomien skulle
være sikret. Om alt gik vel, forventedes projektet
færdigt med åbning i år 2002. Sådan gik det ikke,
og også Ørestadsprojektet blev lagt i graven ved
en ekstraordinære generalforsamling i foreningen
år 2000.
I dag er PI-KBH’s mange afdelinger spredt ud over
Storkøbenhavn ved forskellige træningsfaciliteter.
Ingen i og omkring foreningen har siden Holmenog Ørestadsprojektet haft overskud til at bide skeer
med hverken politikere eller økonomiske modeller
i forsøget på at tilegne PI-KBH egne idrætsfaciliteter.
Det var tydeligt for enhver, at der var store følelser
i spil, og dette fuldt forståeligt, idet der blev arbejdet med økonomi i millionklassen – summer som
i princippet kunne have væltet idrætsforeningen
mange gange. Ved gennemgangen af de mange
referater kan man næsten mærke den uenighed
og bitterhed, der sommetider var imellem de involverede parter. En passus i et referat siger næsten
det hele: hvis en afstemning faldt ud til den ene
parts fordel, så ville over halvdelen af forretningsudvalget trække sig øjeblikkeligt. Jeg tror og håber
nu nok, at skårene er klinket den dag i dag. Primo
2005 blev projektgruppen nedlagt.
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ARBEJDET I 2000’ERNE:
NYE AFDELINGER, NYE TILTAG OG ET LET
STIGENDE MEDLEMSTAL
PI-formanden Gert Sejbak meddelte i 1999, at han
ikke ønskede at modtage genvalg som formand
i år 2000. Således skulle forretningsudvalget nu
se sig om efter potentielle
kandidater. Ved generalforsamlingen i 2000
valgtes Claus Oxfeldt som
ny formand for PI-KBH.
Det vil nok være de fleste
læsere bekendt, at Oxfeldt
i dag er formand for Politiforbundet. Oxfeldt havde
i idrætsforeningen igenI år 2000 valgtes Claus Oxfeldt som ny nem en længere årrække
formand for PI-KBH. Oxfeldt havde igennem en længere årrække slået sine folder i været aktiv i bordtennisbordtennisafdelingen afdelingen, hvor han bl.a.
(Politiets Idrætsforening).
havde været med til at
tegne afdelingens 1. hold op gennem divisionerne. Oxfeldt blev formand for en idrætsforening, der
i sit 80. år talte 18 idrætsafdelinger. Jubilæet blev
i øvrigt fejret ved en fin fest, der var planlagt og
arrangeret af cykelafdelingen.

lys, har den ikke kigget sig tilbage. Golfafdelingen
er én af de afdelinger, der i dag har rigtig meget
aktivitet for medlemmerne. Afdelingen fastholder
desuden fortsat afviklingen af en stationsturnering,
endda med stor tilslutning.
Stationsturneringer har
set bedre dage i mange
forskellige sportsgrene,
men golfen rammer tydeligvis noget, som kolleger
stadig prioriterer. Golfafdelingen skulle ikke blive
den eneste afdeling, der
blev startet i begyndelsen af 2000’erne. I juni
2002 stiftedes således Floorballafdelingen blev stiftet på
på station Bellahøj en station Bellahøj i juni 2002
afdeling for floorball med (foto af Lærke Ølshøj).
16 medlemmer og yderligere 6, der viste interesse for afdelingen. Endnu en kampsport så også
dagens lys under PI-KBH, da karateafdelingen blev
stiftet i 2007.

Selvom der de forgangne år kunne konstateres
et faldende medlemstal i PI-KBH, var der fortsat
engagement og gåpåmod i foreningen. I perioden
fra 2000 til 2010 blev der oprettet i alt tre ny afdelinger i regi af PI-KBH.
Golf var som sport for opadgående i hele landet
omkring årtusindeskiftet, hvilket bl.a. sås ved de
mange golfbaner, som blev anlagt landet over på
dette tidspunkt. Nogle særdeles driftige medlemmer af idrætsforeningen med interesse for golfen
tog i år 2000 initiativ til at danne en ny afdeling
under PI-KBH. Siden golfafdelingen så dagens

Golfafdelingen var i år 2000 i en opstartsfase, og der blev afholdt golf for
nybegynder. Interessen var stor og mange måtte ligefrem gå forgæves. Samme
år oprettedes golfafdelingen, der fortsat har kronede dage. Fotoet her stammer
fra DPM på Ledreborg GK i 2011 en diset morgen
(foto af Jesper J. Petersen).
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Som det vil fremgå af diagrammet sås efter jubilæumsåret en relativ stor nedgang i antallet af
medlemmer. Det er vanskeligt at pege på entydige årsager til medlemsnedgangen, men hvert
fald én medforklarende årsag syntes at have
været, at PI-KBH i årene omkring år 2000 ikke
blev ind-tænkt i hvervemøderne på politiskolen.
Helt konkret fremgår det af flere bestyrelsesreferater, at idrætsforeningen ikke havde været indbudt.
Heller ikke årsagerne til fremgangen, som ses fra
år 2000 til 2005, synes at kunne forklares entydigt.
Det er tænkeligt, at medlemsmøderne på politiskolen også spillede ind i medlemsfremgangen, idet
der fra omkring 2003 kunne noteres gode og veltilrettelagte intromødeforløb på politiskolen. Alene i
2003 havde et nyt intro-koncept betydet en tilgang
på ca. 100 medlemmer. Derudover kan en del af
stigningen efter år 2000 nok kobles snævert til
den nystiftede golfafdeling, der hurtigt fik et relativt stort antal medlemmer.
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Årtiet markerede også idrætsforeningens indtræden i den moderne tidsalder, idet foreningen i 2001
fik sin egen hjemmeside. På dette tidspunkt havde
langt de fleste 54K modem, og selvom dette i
sin samtid var svimlende hurtigt, er det lysår fra
nutidens 1.000 Megabit-forbindelser. Omkring
årtusindeskiftet bestod de fleste hjemmesider,
herunder også PI-KBH’s side, primært af tekst
på ensfarvet baggrund og i det hele taget med
simpel grafik set i forhold til nutidens standarder.
I 2005 kunne konstateres ca. 3.000 månedlige
besøg på hjemmesiden. Der havde allerede i april
1997 været fremlagt forslag om oprettelse af en
forenings-hjemmeside, hvilket dog ikke i første
omgang fandt opbakning. Idrætskontoret havde
fået et EDB-system medio 1997, ligesom man i
1998 havde stillet e-mail og modem til rådighed
for FU-medlemmerne. Idrætskontoret undergik i årtiet i det hele taget en række forandringer.
Foreningen havde omkring årtusindeskiftet haft til
huse på Brønshøjvej nr. 10, der i 2003 gennemgik
en tiltrængt renovering. Dengang var tre ansatte på idrætskontoret, der historisk set havde
været besat med personale, der repræsenterede
henholdsvis PI-KBH og DPIF. Vicekriminalinspektør Anders Norup Jørgensen, der igennem mange
år har lagt et stort og prisværdigt arbejde i idrætsforeningen, blev ansat på centralkontoret i marts
2005. I henhold til kontrakten fik Anders den daglige ledelse af idrætskontoret. I 2006 blev der ført
forhandlinger med Rigspolitiet om et nyt lejemål
i Puggårdsgade 2, 5. sal, der skulle huse idrætskontoret. Først skulle imidlertid ske renovering af
faciliteterne, inden man endeligt flyttede dertil i
slutningen af 2000’erne. I 2009 blev en kontoransat afskediget, så idrætskontoret gik fra at have
tre ansatte til at have blot to ansatte: én tilknyttet PI-KBH og én knyttet til DPIF. Som vi skal se
ændredes dette forhold sig i begyndelsen af det
næste årti.

Jesper Larsen, der siden 1985
havde været aktiv i fodboldafdelingen
blev valgt til ny formand for PI-KBH i
2002. Han fungerede i hvervet frem til
2008, og kom efter en kortere pause
tilbage som FU-medlem i årrækken
2012 til 2018
(Politiets Idrætsforening).

00’erne bød på yderligere
formandsskifte i PI-KBH,
og der var således i alt
tre forskellige formænd,
der tegnede aktiviteterne i løbet af årtiet. I 2002
takkede Claus Oxfeldt
af, og som ny formand
indvalgtes Jesper Larsen,
der havde været engageret i fodboldafdelingen
siden 1985. Larsen sad
som formand indtil 2008.

1920

Han tog herefter en pause,
indtil han vendte tilbage som FU-medlem fra
2012 til 2018. Som ny
formand i 2008 valgtes
Henrik Wiberg, der igennem flere år havde været
aktiv i feltsports/orienteringsafdelingen.
Desværre bød 00’erne Henrik Wiberg, der igennem flere år havde
været aktiv i feltsports/orienteringsafdeogså på ærgerlige begi- lingen, blev i 2008 valgt som ny formand
PI-KBH. Wiberg virkede som formand
venheder i form af en for
indtil 2012 og har i flere år efter været aktiv
dopingsag, ligesom der i orienteringsafdelingen
(Politiets Idrætsforening).
desværre igen måtte sættes afdelinger i bero. Det fremgår, af en pressemeddelelse fra DIF, at et medlem af PI-KBH var
”dømt for anabolske steroider”. Ved et DM i Sundby Idrætspark i april 2003 havde en dopingkontrol
fundet medlemmet skyldig i at have indtaget
anabole steroider. Den pågældende blev udelukket fra al trænings- og konkurrencevirksomhed
under Danmarks Idrætsforbund i to år fra den.
28. maj 2003. Sagen medførte desuden livslang
udelukkelse af PI-KBH. Motorsportsafdelingen, der
oprindeligt var stiftet i 1968 blandt færdselsbetjente, havde kørt fornuftigt i løbet af 1990’erne, men
omkring 2003 sås manglende sportslig aktivitet
i afdelingen, og medlemsantallet blev efterhånden yderst beskedent. På denne baggrund stillede
idrætsforeningen forslag om at stille afdelingen
i bero, hvilket skete i 2004. Multisportsafdelingen, den tidligere mangekampafdeling, der i sin
tid havde samlet politifemkamp, svømmeafdeling
og triatlon, blev sat i bero i 2006. I november 2009
måtte også jiu jitsu-afdelingen stilles i bero.
Igennem de forgangne år havde med mellemrum været gnidninger mellem politiskolens
faste brugere og idrætsforeningens afdelinger.
I 2004 kulminerede gnidningerne, idet skolen
opsagde aftalen med PI-KBH, hvorved idrætsforeningens brug af træningslokalerne blev annulleret.
Baggrunden var postulater om misvedligehold af
de indgåede aftaler. Rigspolitichefen, skolens
ledelse og formændene i DPIF og PI-KBH kiggede
nærmere på problemstillingen, og det lykkedes, at
få knasterne høvlet af, således afdelingerne fortsat
kunne gøre brug af faciliteterne. I dag er brugen af
politiskolens lokaler imidlertid stærkt aftagende,
idet flere afdelinger har fundet andre muligheder
og faciliteter for træning. I dag er alene motionsog bordtennisafdelingen de eneste, som er tilbage
på politiskolen.
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Til de mere glædelige begivenheder i 2000’erne
skal nævnes den årlige DHL-stafet, der skulle blive
en aktivitet, som virkelig har sat PI-KBH på det

selvfølgelig oplagt for PI-KBH at rekruttere nye
medlemmer fra de to nu hedengangne idrætsforeninger. I den forbindelse tilbød PI-KBH ½ års
gratis hovedkontingent til medlemmer
af de to idrætsforeninger. Med reformen ændredes også sammensætning
af stationerne og afdelingerne, hvorfor
man i idrætsforeningen var nødsaget til at
udarbejde ny organisationsplan for idrætsrepræsentanterne. Endvidere skulle man
se nærmere på startrettigheder i forhold
til danske politimesterskaber i regi af DPIF.
Siden reformen i 2007 har dette område
næsten konstant være i bevægelse, og vi
har af mange omgange måtte ændre og
tilrette i forhold til de reorganiseringer mv.,
der fortsat bliver foretaget indenfor politiet.

DHL-løbet har udviklet sig i stor stil siden PI-KBH tog del i det i midten af 00’erne. På fotoet
ses politiløbere ved DHL-stafetten i København i slutningen af august 2019
(foto af Mogens Voigts).

2007 var også året, hvor man indstillede
den tidligere beskrevne sponsoraftale fra
1992 med Parken, idet foreningen ikke længere
var i stand til at garantere det fornødne antal frivillige til opgaven. I sin tid var der, som beskrevet
i forrige indlæg om begivenhederne i 1990’erne,
indgået aftale om, at foreningen kunne tjene penge
mod at stille frivillige til rådighed som kontrollører ved Parken-arrangementer såsom koncerter,
landskampe mv. De indkomne midler blev dels
placeret på en konto til brug for de ligeledes tidligere omtalte byggeprojekter, dels fik afdelingerne,
som stillede kontrollørerne til rådighed, glæde af
pengene. I begyndelsen havde kontrollørordningen været yderst populær, f.eks. til koncerter med
verdensstjerner såsom Michael Jackson, men interessen blev efterhånden mindre, idet arbejdet fra
omkring begyndelsen af 00’erne var blevet stadigt
mere omfattende med krav om uddannelser og
kurser i forbindelse med kontrollørgerningen.

sjællandske idrætskort. I FU-referaterne refereres om emnet april 2005 i en rundskrivelse under
parolen ”løb for egen sundhed og rekruttér til politiet” fra politiets hjemmeside. Allerede året efter var
PI-KBH særdeles aktive med at promovere idrætsforeningen i forbindelse med DHL-arrangementet.
For PI-KBH er DHL-stafetløbet dels et sundhedsfremmende tiltag, dels en god markedsføring af
politiet som arbejdsplads. Ved arrangementet er
det blevet en tradition, at rigspolitichefen stiller
telt, frugt, drikkevarer og en T-shirt til rådighed for
deltagerne. PI-KBH har for vane at stille med et
grill-team, der betjener de mange løbere efterhånden, som de kommer i mål. Det hele lader sig kun
gøre ved de mange frivilliges involvering. Vi oplever på politiets intranet (POLintra) god reklame for
arrangementet, og føler ligeledes god opbakning
fra Københavns Politis ledelse. Igennem årene har
DHL udviklet sig gevaldigt, og dette kun i positiv
retning, set ud for antallet af deltagere i både løb og
gang. I 2005 sås der tilmeldt ca. 770 ansatte under
Rigspolitichefen alene i Fælledparken København,
og på landsplan ca. 1.200 løbere. De sidste godt
10 år har der i gennemsnit været over 100 deltagende hold, bestående af hver 5 løbere.

Kigger vi nærmere på de vundne individuelle mesterskaber for 2000’erne, står det klart, at
særligt judoafdelingen gjorde sig gældende: hele
13 individuelle danske mesterskaber blevet hentet
hjem af judoafdelingen fra 2000-2010. Også karateafdelingen hev et individuelt dansk mesterskab
hjem.

I 2007 gennemførtes politikredsreformen, der også
skulle få konsekvenser for dansk politiidræt, idet
den også ramte flere idrætsforeninger. Således
måtte politikredsene på Frederiksberg og i Tårnby nedlægges, hvorpå de blev en del af København
(politikreds 11). Den 29. december 2006 afholdte
PI-Frederiksberg ekstraordinær generalforsamling omkring nedlæggelse af foreningen. Det var
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Judo tegnede sig også for et vundet holdmesterskab i 2001, og ellers stod Undervandsrugby for
at have hevet hele 9 holdmesterskaber hjem i
årrækken 2000-2010. Bortennisafdelingen gjorde sig også særligt bemærket i 00’erne ved i år
2000 at stå for den praktiske afvikling af en international turnering for verdenseliten i samarbejde
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PI-KBH, at foreningen igennem årene har
været fantastisk dygtig til at forberede,
planlægge og iværksætte tiltag – store
såvel små – som man har sat sig for at
gennemføre.
Efter fire år på posten som PI-formand
takkede Henrik Wiberg af i 2012, hvorpå
undertegnede samme år indvalgtes som
formand i idrætsforeningen.
De europæiske
mesterskaber i
fodbold for kvinSportsdykkerafdelingen, der oprindeligt var startet i 1971, gjorde sig særlig bemærket der blev afholdt
i 00’erne ved at hive hele 9 holdmesterskaber hjem i årrækken 2000-2010 for første gang i
(Politiets Idrætsforening).
2012 i Danmark.
med Farum bordtennisklub, Farum kommune og Det blev i foreningens
Gunnar Nørager, der er forfatter til nærværenDansk bordtennis union. Et meget stort cadeau til referater omtalt første de afsnit, blev på generalforsamlingen i 2012
PI-KBH og bordtennisafdelingen. I år 2000 stod gang tilbage i 2010. valgt til ny formand for PI-KBH
(Politiets Idrætsforening).
motionsafdelingen desuden for at mobilisere et Danmark havde budt
stort antal løbere fra PI-København i forbindelse ind på arrangementet, da den europæiske organimed Øresundsbroens åbning.
ARBEJDET I 2010’ERNE: AFVIKLING AF
STORE SOCIALE OG SPORTSLIGE
ARRANGEMENTER, FORMIDLING OG
FORTSAT LET MEDLEMSSTIGNING
I 2010’erne markeredes idrætsforeningens fødselsdage af to omgange med større fester. I maj 2010
fejredes idrætsforeningens 90-års fødselsdag ved
en større fest med deltagelse af ca. 550 gæster.
Fem år efter i 2015 markeredes foreningens 95-års
fødselsdag med lige knap 600 veloplagte, fest-

Det danske hold scorer mål mod Østrig i det europæiske fodboldmesterskab for kvinder i 2012 i juni
(Dansk Politiidrætsforbund).

Fejringen af foreningen 95-års fødselsdag blev afviklet i Wallmanns
(Politiet Idrætsforening).

stemte deltagere. Begge fødselsdagsfester blev
afholdt i Wallmanns saloner i Cirkusbygningen,
og begge fester var yderst vellykkede. Til begge
arrangementerne havde man nedsat festudvalg,
der under vejledning og med støtte fra de siddende FU-medlemmer fik strikket nogle rigtig gode
arrangementer sammen. Det er et kendetegn ved
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sation for politisport (USPE) ”fødte” ideen
med afholdelse af mesterskabet. Det var
en kæmpeopgave for PI-KBH, og alle de
frivillige kunne ikke få stor nok tak for
indsatsen, før, under og efter mesterskaberne. Det holdt hårdt at få arrangementet
hevet til hovedstaden. I alt tre idrætsforeninger bød ind på planlægningen og
afviklingen. Der måtte først en afstemning til, og derpå yderligere en afstemning,
førend mesterskaberne landede i København.

Der blev fremstillet en promotionsvideo med
daværende Politidirektør Johan Reimann i spidsen. Videoen blev fremvist i UEFA`s hovedkvarter
i Nyon i Schweitz, hvor der blev foretaget lodtrækning/gruppe inddeling til mesterskabet. Der var
deltagelse af 8 hold fra hele Europa. Der skulle
spilles 20 kampe, før den første europamester
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i politifodbold for
kvinder kunne kåres.
Tyskland stod tilbage som helt suveræn
vinder af dette første
europæiske mesterskab. Jeg mener ikke,
at tyskerne afgav et
Lodtrækning til de første politimesterskaber for eneste point. Det var
kvinder afholdes i UEFA’s hovedkvarter (house
et kæmpearrangeof football) i Nyon i Schweitz i 2012. Fra venstre
formand for PI-KBH Gunnar Nørager, DPIF’s Ole ment for PI-KBH, men
Kjær Jacobsen og USPE’s tekniske ansvarlige,
den norske formand Ivar Thoresen hvis nogen kunne
(Dansk Politiidrætsforbund). håndtere det med
fast hånd, så måtte det være PI-KBH.

i en længere årrække fra 1990 til 2009. Endvidere er Mogens i dag formand for Støtteforeningen
– PI-Københavns Venner.
Om støtteforeningen skal desuden siges, at der
igennem tiden har bestået et rigtig godt samarbejde med støtteforeningens bestyrelse, hvori
PI-KBH har plads. Der er løbende en del medlemmer af idrætsforeningen, som søger støtte hos
PI’s venner, og det er glædeligt, at støtteforeningen giver økonomisk bidrag til mange ansøgere
blandt foreningens medlemmer.
Når vi var berørt formidlingen online, vil jeg også
fremhæve, at foreningen i 2010’erne fortsat havde
succes med de tidligere omtalte hvervemøder på
politiskolen i Brøndby. Denne formidling blev udvidet idet der omkring år 2017 blev kreeret en fin og
informativ folder, som uddeles til alle politistuderende. Desuden har flere af foreningens afdelinger
været repræsenteret på skolen igennem årene i
forbindelse med hvervemøderne. Hensigten med
overhovedet at være til stede på politiskolen er
dels at hverve nye medlemmer til idrætsforeningen, dels at formidle og reklamere for politiidrætten
i sin helhed. Således blev der i 2016 hvervet ca.
200 nye medlemmer fra skolen. I oktober 2018
åbnede politiskolen i Fredericia, og de nyansatte
her får PI-KBH i sagens natur ikke fat i. Om det vil få
afsmittende effekt på vores medlemstal og aktivitetsniveau i fremtiden vil vi få kendskab til på sigt.

2012 var også året, hvor der skete ændringer
indenfor politiet, der skulle få konsekvenser for politiidrætten. Således bortfaldt i 2012 begreberne:
tjenestefrihed til idræt samt lån af tjenestekøretøjer. Det betød altså, at det nu var slut med
tjenestefrihed til deltagelse i træning, turneringer
og mesterskaber, hvorfor al idræt nu skulle finde
sted i kollegaernes fritid, der som bekendt er blevet
stadig mere arbejdsmæssigt presset. Ved foreningens generalforsamlingen i marts 2013 deltog
foruden den dengang nyudnævnte politidirektør,
Thorkild Fogde, også den daværende formand for
Københavns Politiforening og tidligere formand
for PI-KBH, Claus Oxfeldt. I sin tale understregede Oxfeldt, at dansk politi var blevet et fattigere
politi, idet man havde ændret kundgørelsen vedrørende tjenestefriheden til idræt. Han berørte her et
område, som naturligvis havde stor indflydelse på
PI-KBH’s arbejde, idet tjenestefrihed for de idrætsudøvende indenfor politiet – som vi i dette skrift har
set – havde været bevilliget politifolk siden foreningens spæde år.

Det ligger idrætsforeningen meget på sinde at
finde en model for tværfaglig samhørighed på
tværs af afdelingerne. Dette selvom medlemmerne
selvfølgelig i deres udgangspunkt er dedikerede til deres respektive sportsgrene. I forsøget
på at opnå samhørighed på tværs af foreningens afdelinger er der i løbet af årene taget tilløb
til afholdelse af fælles sportsevents sommer og
vinter. I 2010’erne blev dette emne berørt adskillige gange, men i 2015 tog det rigtig fart, idet der
langt om længe kom noget konkret ud at bestræbelserne. I dag må vi erkende, at ambitionerne
om at afholde både et årligt sommer- og vinterevent er skudt for højt, hvorfor det er blevet til, at vi
i foreningen årligt afholder ét fælles sportsevent på
tværs af afdelingerne om sommeren, mens vintereventet er blevet af mere social karakter i form af
en julefrokost, hvor alle afdelinger under PI-KBH
kan mødes i uformelle rammer og få glæde af det
unikke ved netop PI-KBH, nemlig det at vi er en
stor og idrætsmæssigt bredtfavnende idrætsforening. Det tilbagevendende sommerevent ligger i

2013 var også året, hvor PI-KBH fik sin debut på
sociale medier, idet foreningen på dette tidspunkt
oprettede en profil på Facebook. Både denne og
vores hjemmeside er vigtige elementer i vores
dagligdag, formidlingsværktøjer som vi har stor
glæde af. Mogens Voigts har igennem mange år
arbejdet ihærdigt på at vedligeholde og opdatere
siderne, et arbejde som også dette jubilæumsskrift
har haft glæde af jævnfør de mange oplysninger, der
findes i skriftets appendiks. Voigts har igennem en
lang årrække fra 1981-2000 virket i PI-KBH’s forretningsudvalg, senest som næstformand. Blandt
hans mange meritter for politiidrætten i nyere tid
kan nævnes, at han i sin tid stiftede motionsafdelingen og desuden har fungeret som redaktør af
først idrætsbladet PI-Nyt og sidenhen Politiidræt
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idrætskontorets medarbejder. Som følge af
denne aftale vedtog generalforsamlingen
en kontingentstinging på 10 kr. månedligt fra juli 2016 for at dække lønudgiften.
Således blev PI-KBH i 2016 arbejdsgiver
med ”en halv” kontoransat. Ordningen
om ansættelsesforholdet for foreningens
kontoransatte kom i stand ved mellemkomst af næstformanden og formanden i
KP. Den tidligere leder af idrætskontoret,
Anders Norup Jørgensen, hjalp i denne
periode med at løse et hav af opgaver for
idrætsforeningen i fællesskab med Stine.
Og dette vel at mærke selvom Anders
Stemningsfoto fra sommereventet i PI-KBH i 2018 ikke var ansat på kontoret, hvilket vidner
(foto af Jan Kofoed Nielsen).
om hans store engagement. Andre måtte
juni måned og afholdes ved Sejlsport- og Kajakaf- kort og godt kigge ret så misundeligt på os, idet vi
delingens klubhus på Kastrup Havn, hvor ca. 8-10 kunne vær så heldige at råde over sådanne kapahold dyster i forskellige discipliner såsom kajak citeter. Idrætskontoret gennemgik endnu en større
stafet og frugtløb. Dagen sluttes med fællesspis- ændring i 2014, idet det mangeårige kontorfællening og socialt samvær om aftenen.
skab imellem PI-KBH og DPIF blev ophævet, da
lejemålet i Puggaardsgade blev opsagt. PI-KBH
Også i 2010’erne måtte afdelinger desværre sættes var i 2013 af Københavns Politiforening (KP) blevet
i bero. I 2010 måtte karateafdelingen indstille sine tilbudt lokaler i dettes domicil, beliggende H.C.
aktiviteter. Samme år var det samme tilfældet for Andersens Boulevard 42. Foreningen har i dag fortvolleyballafdelingen. Også basketballafdelingen sat til huse her, og vi er fortsat meget tilfredse med
måtte indstille aktiviteterne, idet man ikke kunne kontorfællesskabet med KP. I den forbindelse skal
få træningsfaciliteter pr. 1. oktober 2011. Hånd- nævnes, at der ikke er et formaliseret samarbejde
boldafdelingen blev sat i bero i 2016 efter flere års foreningerne imellem, og sådan bør det nok vedbliihærdige forsøg på at fortsætte.
ve at være. Dog bliver der naturligt i talt om mangt
og meget i det daglige, alt sammen til fordel for de
Imidlertid kom også en ny afdeling til i 2010’erne, mange medlemmer af de to respektive foreninger.
nemlig da en række dedikerede politifolk med
stort gåpåmod tog initiativ til, at brasiliansk jiu- I slutningen af årtiet, i begyndelsen af 2019, blev
jitsu fandt vej ind i politiidrætten i 2017.
den tidligere omtalte PI-ildsjæl Finn Mortensen
tildelt en særdeles flot hæder af vores europæiske
Som det kort blev nævnt i det foregående afsnit, idrætsorganisation (USPE). Mortensen har været
skete der i 2010’erne ændringer på centralkonto- aktiv i foreningen i en menneskealder i først flere
ret. Idrætskontoret, der førhen havde haft først 3
ansatte og sidenhen 2 medarbejdere blev ydereligere mandskabsmæssigt slanket, idet man
efterhånden blot havde en enkelt ansat. Medio
2011 blev Christine Bertelsen, af de fleste kendt
som Stine, ansat på idrætskontoret. Stine viste
sig lynhurtigt enorm kompetent til arbejdet, og
vi har haft ufattelig glæde af hende behagelige
væsen, planlægningsevner og gode øje for opgaver ude i fremtiden, ligesom hendes berøringsflade
er enorm stor. Alt dette har gjort, at vi hele tiden
har været klar på indkommende udfordringer og
arbejdsopgaver. Førhen havde idrætskontoret I begyndelsen af 2019 modtog den mangeårige PI-ildsjæl Finn Morten den
medarbejdere været aflønnet af politiet, men i 2015 fornemme USPE-hæder ”Medal of Honour”. På fotoet ses idrætsforeninformand og Mortensen i forbindelse med den officielle overrækkelse i
landedes en lønaftale, der betød, at foreningen og gen
forbindelse med PI-KBH’s 99-års fødselsdag d. 12. januar 2019
(Politiets Idrætsforening).
Københavns Politi fra da deltes om aflønningen af
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idrætsgrene og sidenhen som træner og delegat
til internationale begivenheder i politiidrætsregi. I
januar 2019 tildeltes han æresbevisningen ”Medal
of Honour”. En æresbevisning, som man indstilles til af det nationale forbund, i vores tilfælde
af Dansk Politiidrætsforbund. Meget velfortjent
hæder af en jernmand indenfor politiidrætten.
Heldigvis fik PI-KBH æren af at overrække æresbevisningen til Finn, hvilket skete til en fin ceremoni
ved foreningens 99-års fødselsdag i januar 2019.
Som det vil fremgå af diagrammet, ramte foreningen i midten af 2010’erne et foreløbigt lavpunkt i
antallet af medlemmer i nyere tid. Imidlertid ses

kurven siden 2015 kun at være gået én vej, nemlig
opad. Meget muligt skyldtes stigningen mange nye
medlemmer fra politiskolen, idet medlemskab af
idrætsforeningen i løbet af årtiet blev gratis for politistuderende på SU. I dag tilbydes politiskoleelever
fortsat gratis medlemskab af idrætsforeningen
indtil deres fastansættelse. Der er heldigvis mange
nyansatte kolleger, der benytter denne mulighed, som foreningen advokerer for til de tidligere
omtalte hvervemøder på politiskolen. Flere af
idrætsforeningens aktiviteter i dag understøtter
direkte politiet i vedligehold af flere af de kompetencer, som nye betjente lærer på politiskolen. Som
eksempel kan nævnes, at politistuderende som
har svært ved faget magtanvendelse, kan træne
og blive bedre via idrætsforeningens afdelinger
for judo og brasiliansk jiu-jitsu, ligesom skytteafdelingen træner kollegaernes skydekompetencer.
Der kan fremdrages mange begivenheder på den
sportslige front, men jeg vil tillade mig at nævne
afholdelse af de danske politimesterskaber i
2015, 2017 og i 2020. Mesterskaberne udskrives
af Dansk Politiidrætsforbund, men selve planlægning og afvikling står den lokale idrætsforening for.
I nævnte år var PI-KBH’s primus motor for afvikling mesterskaberne i et nyt koncept, nemlig 3 x
DPM i 2015, som indbefattede håndbold, badminton og skydning.
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I marts 2017 blev det udvidet til 4 x DPM, hvor
også bordtennis som disciplin kom til. Over 300
politifolk deltog i det pågældende arrangement.
Det var imponerende at være en del af, og selv om
der var mange fine præstationer på banerne, så vil
kammeratskabsaftenen stå rimelig stærkt i vores
erindring. Det er simpelthen en fornøjelse at være
vidne til det kammeratlige samvær, som udfolder
sig sådan en aften. Det var – om man så må sige
– alle pengene værd.
I 2020 har DPIF accepteret, at vi afvikler et 5 x
DPM, og ny idrætsgren i klassen er bowling.
Det har vist sig at kunne være en måde at
afvikle mesterskaberne på med deltagelse af mange politifolk. I de senere år har
disse mesterskaber lidt i nogle af idrætsgrenene, hvor DPM’er afvikles.
At arrangere, planlægge og eksekvere
et arrangement i sådan størrelsesorden
kommer ikke af sig selv. Der ligger et
enormt arbejde bagved. Det er blevet
organiseret på den måde, at foreningen
godt et år i forvejen nedsætter et udvalg,
bestående af repræsentanter indenfor de
respektive sportsgrene. Udvalget mødes derpå
jævnligt med deltagelse af forretningsudvalget.
Blandt de idrætsmæssige præstationer må selvfølgelig også nævnes, at PI-KBH kunne bryste sig
af et medlem, der blev kåret til Europas største
mandlige sportsnavn i 2015-2016. Der er tale om
PI-medlemmet Daniel Fynsk, der vandt EM i single
og bronze i holdturneringen i maj 2015. På USPE’s
kongres i Berlin blev der om Fynsk bl.a. meget
andet udtalt følgende:
”Han er en pryd for sin
sport og med sit venlige og imødekommende
væsen en god repræsentant ikke alene for
sin sport, men også for
de værdier politisporten
gerne vil kendes for”.
Flottere kunne det vel
ikke siges.
Daniel Fynsk blev kåret til Europas
mandlige sportsnavn
Også PI-gymnas tik største
2015-2017 af Det Europæiske
gjorde sig bemærke- Politiidrætsforbund (USPE). Fynsk ses
her med præsidenten for USPE, Luc
de, da de i 2017 (igen) Smeyers, og Christina Jerbi fra USPE’s
fostrede to instruktører sekretariat
(Politiets Idrætsforening).
til verdensholdet. Det er
fantastisk arbejde i gymnastikafdelingen, og vi er
så stolte over at komme lidt med på verdenskortet.
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Også judoafdelingen blev i årtiet ved med at
udklække dygtige kæmpere, der udmærker sig
nationalt og internationalt.

og i foreningen kan vi ikke udtrykke stor nok anerkendelse og respekt for den opbakning som
foreningens frivillige dagligt yder.

Afslutningsvist skal nævnes en præstation, der
adskiller sig en smule fra de forrige, som her er
nævnt. I 2018 indstiftedes ved DPIF’s mellemkomst
en ny æresbevisning, nemlig Politidirektørforeningens pris ”ildsjæl”. Som navnet indikerer, er prisen
indstiftet til ildsjæle, og den er en anerkendelse
af et stort og uegennyttigt arbejde for idrætten i
dansk politi. PI-KBH indstillede flere fra foreningen,
heriblandt Christine Bertelsen, der har været ansat
på idrætskontoret siden medio 2011. Yderst
velfortjent var det, da Stine sammen med
to andre fra øvrige politikredse blev tildelt
prisen i 2019. Uddelingen foregik under stor
opmærksomhed til foreningens generalforsamling i marts måned 2019. Et udpluk fra
indstillingen af Stine viser meget godt motivationen for hæderen:
”Christine Bertelsens navn popper automatisk op, når ordet ildsjæl indenfor politiidræt
nævnes. Hun sørger for, at idrætsforeningens mange idrætsudøvere har så nemme
forhold som overhovedet muligt […] Christine Bertelsen har et servicegen udover det
forventelige. Vore mange medlemmer kommenterer ofte på, hvordan tingene glider, når Christine er
inde over både idrætten og øvrige aktiviteter. Udover
det organisatoriske er Christine stadig meget aktiv

TILBAGEBLIK PÅ DE SIDSTE 25 ÅR I PI-KBH
Hvis vi groft opsummerer de grundlæggende
strukturer i idrætsforeningens udvikling igennem
de sidste 25 år kan fremhæves en række ændringer. Som det ses af tabellen nedenfor, og som det
løbende er blevet beskrevet, er det gået op og ned
med antallet af foreningsmedlemmer, selvom tallet
fra 1995 til og med i dag gennemsnitligt har ligget
på over 3.500 medlemmer.

Blandt de forklarende årsager til de negative
udsving kan, foruden de allerede nævnte grunde,
fremhæves en række organisatoriske ændringer
indenfor politiet. F.eks. skete et medlemsfald, da
politi-grunduddannelsen blev spredt ud til
alle politikredse. Tidligere skulle alle politifolk forrette tjeneste i København indtil
deres fastansættelse. I dag forholder
det sig således, at alle kan optages som
medlemmer af PI-KBH, om end foreningen selvfølgelig forbeholder sig retten til
at nægte medlemskab til ansøgere, som
ikke opfylder bestemmelserne i lovene og
vedtægterne. I lovene står anført, at kun
ansatte under rigspolitichefembedet kan
sidde som formand/kvinde i foreningens
afdelinger. Denne bestemmelse har af og til
været til diskussion i bestyrelsen. Spørgsmålet sås i den her behandlende 25-årige
periode rejst allerede i begyndelsen af
Christine Bertelsen overrækkes den af Politidirektørforeningen indstiftede pris
”ildsjæl” af Stabschef i Københavns politi, Rikke Freil Laulund, ved generalforsamling 1996, og sidenhen flere gange i 2000’erne.
i idrætsforeningen i marts 2019 I dag har foreningen civile medlemmer som
(Politiets Idrætsforening).
formænd, hvilket vel sagtens er et udtryk
i udvalgte idrætsgrene, ligesom hun yder en stor for, at vi som idrætsforening i det 21. århundrede
indsats i støtteforeningen, PI´s venner. Christine er må indrette os efter samfundets udvikling: i dag
en ildsjæl i ordets bogstaveligste forstand.”
er ikke kun politifolk ansat i politiet.
Uden frivillige hænder var der ingen idrætsforening,
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Organisatoriske ændringer indenfor politiet har
også ændret vilkårene for politiidrætten på andre
områder, mest markant med hensyn til tjenestefrihed til idrætsudøvelse og udlån af politiets
køretøjer til idræt. For blot 25 år siden var disse to
benævnte ting virkelighed – det er de ikke længere,
og man kan således ikke gå til træning i tjenestetiden. Ændringerne har haft indvirkning på politifolks
deltagelse i danske politimesterskaber, ligesom
stationsidræt i dag er så godt som ikkeeksisterende set i forhold til tidligere tider. Ændringerne
betyder for idrætsforeningen, at man må og skal
gøre sig umage for at kigge på andre muligheder
og nye måder at afvikle f.eks. stævner og mesterskaber på.

FREMTIDEN FOR PI-KBH
Det er af gode grunde vanskeligt at besvare spørgsmålet om vores idrætsforening eksisterer om 100
år. Vi kan blot gisne, men såfremt foreningen eksisterer, vil det formentligt være i en anden form, end
vi kender den i dag. Som vi har set, så politiidrætten
og dens vilkår markant anderledes ud for både 50
år og 100 år siden, da politiidrættens pionerer fik
skabt et solidt grundlag for idrætsforeningen. Det
er mit håb, at man i fremtiden vil bevare det stærke
fundament, som i sin tid blev lagt og stadig hyldes i
dag med prioritering af socialt samvær kombineret
med fysisk udfoldelse og ikke mindst det uvurderlige frivillige arbejde – elementer, der igennem alle
årene har været kendetegnede for PI-KBH. Det er
værd at bevare det prisværdige engagement i det
fælles arbejde for idrætssagen.

Også afdelingerne har igennem årene ændret sig
rigtig meget. Som det gerne skulle have fremgået
af nærværende jubilæumsskrift, er nye afdelinger
igennem foreningens historie kommet til, andre har
undergået omstruktureringer, mens endnu andre
er blevet sat i bero. Det synes at fremgå tydeligt, at
der ikke foreligger nogle ensidede beskrivelser af,
hvilke afdelinger der fungerer i foreningen, og hvilke der ikke gør det. Den opmærksomme læser vil
have bemærket, at idrætsforeningen igennem nu
100 år har haft gode traditioner for at følge sportslige trends i samfundet og derudfra tilpasse sig.
Det er af stor betydning for foreningen, at forretningsudvalget til stadighed holder sig skarpe på
bæredygtige aktiviteter, hvad der er opbakning til
og ikke mindst fortsat søger at have fingeren på
pulsen i forhold til trenden i samfundet.

Det er ligeledes håbet for fremtiden, at Københavns
Politi fortsat vil anse idrætsforeningen som en prioriteret samarbejdsparter i forhold til kollegaernes
fysiske og mentale parathed, deres sundhed og
sammenhold, det sociale liv, et godt arbejdsmiljø og lavere sygefravær. Det burde stå klart for
enhver, at politiarbejde på mande måder kan være
udfordrende. At kunne mødes med kollegaer og
andre i et idrætsmiljø, er i denne sammenhæng et
unikt tilbud. Blandt de politiansatte kan det også
være med til at styrke sammenhængskraften på
arbejdspladsen, idet man mødes på tværs af stillinger, anciennitet og politikredse. Jeg er overbevist
om, at de sociale møder i idrættens verden er ligeså helbredende og forløsende som mange timers
bekostelige samtaler med professionelle behandlere.

Idrætsforeningen får en masse henvendelser fra
medlemmer med spørgsmål om, hvorfor der ikke
starter den og den afdeling. Hertil kan blot svares,
at de enkelte forslag om at nystarte afdelinger ofte
lyder som rigtig gode idéer – men foreningen skal
bruge mere end det. Man skal bibringe et oplæg,
gåpåmod og nogle medlemmer, der vil deltage i
den konkrete aktivitet. Da vil man kunne forvente, at en afdeling kan startes op på prøve. Som
eksempler på sådanne tiltag i de senere år har vi
golfafdelingen (2000), floorballafdelingen (2002)
og brasiliansk jiu-jitsu (2017).

Jeg kan således i foreningens 100 år fuldstændigt
tilslutte mig ordene, som de i sin tid blev skrevet
af de to unge københavnske betjente, der tog initiativ til stiftelsen af idrætsforeningen: ”Intetsteds
tiltrænges en Forening af denne Art som ved Politiet…”

Vi kæmper fortsat for, at vores idrætsforening skal
have gode tilbud til vores medlemmer – tilbud, der
sikrer at medlemmerne har og vedligeholder en god
fysisk form. Vi har en stærk tro på, at kollegaerne
ved at besidde en god fysisk form har nemmere
ved at håndtere de mange særegne og foranderlige situationen, som vi som politifolk står overfor.
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PI-KBHS 15 AFDELINGER
PI-KBH tæller i dag 15 afdelinger, der over de følgende sider bringer indlæg,
der giver et billede af afdelingerne, som de ser ud i dag. Indlæggene er indsat
i kronologisk rækkefølge efter hvornår, de respektive afdelinger er blevet
oprettet, begyndende med gymnastikafdelingen (stiftet i 1920)
og afsluttende med brasiliansk jiu-jitsu (stiftet i 2017).

GYMNASTIKAFDELINGEN
(STIFTET I 1920)
AF RASMUS AGERSKOV SCHULTZ (AFDELINGSFORMAND SIDEN 2002)

PI-X i aktion (foto af Gudrun Clausen).
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Gymnastikafdelingen i PI-København, bedre
kendt som PI Gymnastik, er en af de ældste
afdelinger i foreningen. Således fylder også
gymnastikafdelingen nu 100 år ligesom
PI-København. Igennem det seneste århundrede er der sket rigtigt meget med afdelingen,
dens spændvidde og aktiviteter.

ypperste inden for dansk gymnastik. Vi har
også mønstret danseinstruktører, der selv
koreograferer og indgår i professionelle
danseopsætninger i både Danmark og udlandet.
Den nyeste udvikling i foreningen er initiativet til også at tilbyde familiehold for børn i
forskellige aldersgrupper og deres forældre,
så familierne er aktive sammen. Familieholdene er kendetegnet ved, at instruktørerne
selv har været aktive gymnaster i mange år,
nu har fået børn og gerne vil give kærligheden
til gymnastikken videre til de næste generationer.

Fra den klassiske mandsgymnastik –
målrettet de politiansatte, der skulle holde
konditionen og kroppen i tip-top stand –
til i dag, hvor PI Gymnastik er en moderne
forening, der er med på de nyeste tendenser, tør forny sig og tænke kreativt, mens der
samtidig holdes fast i de traditionelle værdier
og altid fastholdes et klart fokus på kvalitet.

Gymnastikafdelingen er i høj grad en civil
afdeling, i dag er der ikke mange politiansatte tilbage, men til gengæld er PI Gymnastik
et stærkt brand inden for den danske gymnastikverden. De dygtige holds jævnlige ture
rundt i landet for at deltage i stævner og
opvisninger, hvor de hermed repræsenterer
Politiets Idrætsforening, betyder at navnet er
kendt i gymnastiksale i alle hjørner og afkroge af landet. Som resultat vender gymnaster,
der flytter til København, ofte blikket mod PI
Gymnastik, når de skal finde en ny forening
at være aktiv i.

Og det er grunden til, at vi er fortsat med at
være en attraktiv forening, der kan tiltrække
dygtige og eftertragtede instruktører, ligesom vi år efter år formår at slå vores egen
medlemsrekord. I dag tæller PI Gymnastik
knap 250 medlemmer – de yngste har kun
lige lært at gå, og vores ældste medlem
fejrede for få år siden sit 50-års jubilæum i
gymnastikforeningen.
En rød tråd igennem foreningens mangeårige
virke har været PI Opvisningsholdet – et af de
ældste mixhold i København, for både mænd
og kvinder, rytme- og springgymnaster – hvor
både ambitioner og socialt sammenhold går
hånd i hånd. Holdet har adskillige gange rejst
rundt i verden på opvisningsturnéer, herunder
til Mexico, Indien, Japan og Malaysia, for at
lave shows og workshops med lokale børn
– og for at dele de gode, sunde værdier om
fællesskab og motion, der er så kendetegnende for dansk foreningsliv.

Og bliver man en del af PI Gymnastik, bliver
man også en del af en forening, der vægter
det sociale og fællesskabet højt – som det
blandt andet ses tydeligt i bestyrelsen,
hvor alle medlemmer selv har været aktive
gymnaster eller instruktører i foreningen, ofte
igennem mange år. Et højdepunkt hver sæson
er den årlige PI Opvisning, hvor tilskuerrækkerne i DGI-Byens største hal altid er fyldt til
bristepunktet – uanset hvor meget solen skinner udenfor. Samtlige af foreningens hold er
på gulvet. Her bliver der leveret, uanset om
der er tale om de mest rutinerede dansehold
eller puslingeholdets småbørn, der tumler
rundt på redskaberne – og alle bakker hinanden op. Efterfølgende fester hele foreningen
sammen til den lyse morgen. Som altid i den
helt rigtige og festlige PI-ånd.

I de senere år har foreningen desuden foretaget knopskydning i forhold til viften af hold,
der tilbydes på højt niveau inden for dans og
rytmisk gymnastik. Hvert år er der kæmpe
tilslutning til holdene, der træner efteråret igennem for så til foråret at vise deres
kunnen frem på opvisningsgulve over hele
landet. Vi er stolte af at have været en stærk
leverandør af både gymnaster og instruktører til DGI’s National Danish Performance
Team (Verdensholdet), der hvert andet år
rejser verden rundt for at repræsentere det
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Læs mere om gymnastikafdelingen på:
http://pigymnastik.dk
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FODBOLDAFDELINGEN
(STIFTET I 1920)
AF MARCUS PERSSON (AFDELINGSFORMAND SIDEN 2016)

Fotoet er taget i juni 2018 fra den sidste kamp i turneringen, hvor klubbens bedste hold
mødte CSC og samtidig sikrede sig oprykning i Københavnsserien. Over 100 mennesker var samlet til seriekampen ved Valby Idrætspark med røg, balloner, fest og farver.
Samme år formåede også klubbens bedste kvindehold at rykke op i Københavnsserien.

Fodboldafdelingen i Politiets Idrætsforening,
København er ikke blot blandt de ældste afdelinger i foreningen, men er den dag i dag også
en af de største afdelinger indenfor PI-KBH.
Derudover er fodboldafdelingen en af de klubber med det største antal civile medlemmer.

1920

Ved årtusindeskiftet etablerede fodboldafdelingen et lukket fodboldhold, der blev
døbt Bornholmerholdet. Navnevalget skyldtes, at holdet alene bestod af bornholmere,
der oprindeligt kendte hinanden fra fødeøen, men som nu studerede, arbejdede og
boede i København. Dette lukkede hold kørte
sideløbende med klubbens ’åbne’ hold, der
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primært bestod af politibetjente. I begyndelsen af 2010’erne var man desværre ikke
lykkedes med et succesfuldt generationsskifte i klubben – særligt hvad angik herreholdet
– alt imens det lukkede hold stadigt udviklede sig. Det lukkede bornholmerhold havde
tilmed vind i sejlene, ligesom der her havde
været gennemført et vellykket generationsskifte blandt spillerne. Som et følge nåede
man til enighed om, at det lukkede hold skulle åbne sig op og forsøge at få hele klubben
med på den gode bølge, som særligt Bornholmerholdet red på.

i Københavnsserien. I modsætning til herreholdet, der stadig ligger i Københavnsserien,
blev det en kort oplevelse for dameholdet,
der nu ligger i serie 1. Klubbens resterende
hold rykker op og ned mellem de charmerende serie-rækker i København.
Klubbens medlemsskare er vokset, og i den
forbindelse er det blevet besluttet at forsøge
med en opdeling af klubben på træningsbanen – dog stadig med øje for vigtigheden af
at bibeholde sammenholdet udenfor banen.
Vi anser det for vigtigt at tilbyde medlemmerne et kvalitativt fritidstilbud, hvorfor de
med højere fodboldmæssige ønsker nu kan
samles i et mere seriøst tilbud.
Parallelt hermed er etableret et miljø for klubbens lavere rangerende hold, hvor der stadig
arrangeres ugentlige træninger, men prioriteterne er andre.

Flere år senere står fodboldafdelingen i
dag i en mere gunstig situation, end det var
tilfældet for år tilbage. På holdsiden har afdelingen i dag tre 11-mandshold for herrerne,
et 11-mandshold for damerne, et 7-mandshold for herre og et 7-mandshold for Old
Boys. Udover god medlemsfremgang er
typen af medlemmer også blevet vendt til
’aktive’ medlemmer forstået på den måde,
at medlemmerne i dag er træningsvillige spillere. Det har betydet, at fodboldafdelingen er
blevet en aktiv forening med masser af bolde
i luften – både i hverdagene og ved kampe i
weekenderne.

Et stort og vigtigt kendetegn for klubben
er de sociale bånd, der knyttes imellem
medlemmerne over det rent fodboldmæssige. Foruden træninger og kampe gøres der
således en indsats for at etablere sociale tilbud for afdelingens medlemmer. Dette
afspejles i alt fra afslutningsfest, opstart
med fodgolf i Måløv, træningslejre rundt om
i Danmark samt udenlandsture, der for så
vidt ikke arrangeres i klubregi, men som er
for klubbens medlemmer.

Afdelingens tilholdssted er Valby Idrætspark.
Her har vi fået etableret et klublokale, hvilket ellers ikke er til at opdrive i Københavns
Kommune. Vi har tilholdssted under tribunen
i omklædningsrum nr. 1. Derudover har vi fået
tildelt en tidligere sauna, der nu fungerer som
materiale- og trænerrum.

Se mere om fodboldafdelingen på:
https://pifodbold.dk

Kvaliteten på holdene er også vokset i takt
med afdelingens udvikling de sidste tyve år.
Klubbens bedste herrehold vendte tilbage til
KBU’s højst rangerende række (Københavnsserien) i sommeren 2018. En af flere milepæle
var herved nået i forhold til klubbens fodboldmæssige ambitioner. Samme år lykkedes det
også klubbens bedste kvindehold at rykke op
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SKYTTEAFDELINGEN
(STIFTET I 1921)
AF MICHAEL RANDRUP (AFDELINGSFORMAND SIDEN 2017)

Skytteafdelingen ved klubmesterskaberne i 2019.

Skytteafdelingen står i år med 519 medlemmer. Det gør os til Danmarks største
politiskytteforening og samtidig en af de største afdelinger indenfor PI-KBH.

igennem tiden og for nuværende, skydes i
civile foreninger. Det drejer sig både om riffelskydning, pistol og revolverskydning – dog
ofte med våben med mindre kalibre, end den
vi i politiet anvender i vores tjenestepistoler.

Grundlaget for det er skabt gennem flere
generationer af polititjenestemænds frivillige arbejde i foreningslivet. Tidligere var
fokus på de klassiske skydediscipliner, der

1920

I de senere år har den civile interesse for
skydesporten i foreningslivet generelt været
for nedadgående. Den tendens har også
været bemærket i skytteafdelingen. Det har
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bevirket, at vi i de senere år i stadig stigende
grad har fokuseret på skydning med våben,
der kategoriseres som grovkaliber.

Skytteafdelingen under PI-KBH har en bred
medlemsskare fra flere politikredse og
politiskolen. Medlemmerne er ikke kun polititjenestemænd, men også politikadetter og
civilt ansatte i politiet. Det bidrager således
utrolig positivt til fællesskabet, dynamikken
og sammenholdskraften, når alle på tværs af
politikredse, centre, arbejdsopgaver, anciennitet og erfaringer byder ind og deltager i
f.eks. Klubmesterskaber, Politimesterskaber, og når vi mødes til stævner afholdt af
civile skytteforeninger.

Det betyder i praksis, at langt de fleste skydninger i afdelingen foregår med kaliber 9x19
mm, hvilket svarer til kaliberen for vores tjenestepistol. Foreningen er stadig aktiv inden
for de klassiske skydninger med både riffelskydning og luftgeværer/-pistoler, men vores
medlemmer efterspørger som regel kompetenceudvikling med deres tjenestepistol. I
den forbindelse møder vi ildsjæle, der som
en naturlig udvikling også skyder de klassiske discipliner.

Se mere om skytteafdelingen på:
https://piskydning.dk

Langt de fleste af afdelingens medlemmer
vil meget gerne træne og skyde konkurrencer
med deres tjenestepistoler. Derfor lægger der
for nuværende et stort arbejde i at få entydige og anvendelige regler for, hvordan vi som
polititjenestemænd kan – og må – træne civilt
med vores tjenestepistol. Der er især fokus
på de spændende civile skydediscipliner,
der ud over selve skydningen også omfatter
den ene eller anden form for våbenbetjening.
Som et eksempel kan fremdrages disciplinen,
hvor man inden for en tidsramme skal foretage magasinskifte og ramme flere skiver i en
bestemt orden.
I den forbindelse har vi stor fokus på udviklingen af den dynamiske skydning indenfor
International Practical Shooting Confederation (IPSC), hvor flere og flere af PI-KBH’s
skytter har taget licens, og på fornem vis
repræsenterer foreningen til stævner.
I takt med at PI-KBH har forøget fokus på
træning med tjenestepistolen, er det også
vores håb, at det kan indlede en ny æra med
nordiske konkurrencer: hvor vi i fællesskabets
ånd, de nordiske lande imellem, kan konkurrere mod hinanden med vores respektive
tjenestevåben.
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BADMINTONAFDELINGEN
(STIFTET I 1946)
AF CASPER STENDEVAD CHRISTENSEN (AFDELINGSFORMAND 2012 – 2013 OG IGEN FRA 2015)

En af de mange gode traditioner i PI-badminton er træningslejren, hvor vi naturligvis spiller badminton,
men i lige så høj grad hygger. Dette foto er fra en af vores turer til Bornholm.

Badmintonafdelingen under PI-KBH har i
skrivende stund bestået igennem 73 år. Afdelingen består i dag af ca. 100 medlemmer,
hvor af dog ikke alle er aktive, og vi gør i vores
daglige virke en stor indsats for at holde på
og tilfredsstille medlemmerne. Dette bl.a. på
det sociale plan med en årlig juleturnering,
ligesom vi i det hele taget yder medlemmerne tilskud til diverse arrangementer.

1920

Igennem afdelingens lange levetid har der
været mange traditioner, hvoraf vi holder
nogle i hævd, mens andre er forsvundet
under tidens åg. Blandt de bevarede traditioner kan fremhæves nogle af vores mange
sociale aktiviteter, der inkluderer festlige
sammenkomster i forbindelse med afholdte
hjemmekampe samt den omtalte juleturnering. Derudover afholder vi træningslejr, som
vi hvert andet år tilstræber afviklet i udlandet.
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Vi er vel sagtens også én af de eneste PI-afdelinger, der konkurrer i andre idrætsgrene end
den som pryder vores klubnavn. I PI-badminton afholder vi således som regel under de
føromtalte træningslejre et klubmesterskab
i bowling.

hvor der er huller i opstillingen – er afhængige af at kunne stille hold med dem, som
er til træning. Som det ser ud på nuværende
tidspunkt, har vi desværre ikke kapacitet til
at tage imod nybegyndere i afdelingen. Det er
ikke et spørgsmål om uvilje, men for at man
meningsfuldt kan indgå i træningen uden det
store besvær, bør man besidde helt basale
badmintonfærdigheder. Man behøver ikke at
spille på eliteniveau for at deltage, men man
skal gerne have spillet konkurrencebadminton – om det så har været i serie 6 eller i 1.
division er ikke vigtigt.

Personligt har jeg være ansat i politiet i snart
15 år – og dette er blot en brøkdel af den
samlede anciennitet, der ellers er at finde i
klubben. På mine bare 15 år er der alligevel
sket rigtig meget, hvad angår både op- og
nedture for klubben. Vi har f.eks. haft perioder, hvor vores hold har gjort sig gældende i
de rækker, som de stillede op i, ligesom vi har
haft perioder, hvor klubben blot har bestået
af enkelte medlemmer, der alene spillede af
glæden ved badmintonspillet og uden videre
konkurrenceambitioner.

For nuværende har vi to seniorhold. Et serie
1 hold, der er klar til at rykke en smule op I
rækkerne. Og et Plus 40 herrehold, der har
vundet rækken indtil flere gange.
I et forsøg på at få afdelingen tilbage imod sin
storhedstid, og for at skaffe flere medlemmer til klubben, er også badmintonafdelingen
indtrådt i den digitale tidsalder. Vi har således
fået etableret en hjemmeside, der formidler budskabet om, at vi er en afdeling, hvori
badmintonspillet er centralt. Mindst ligeså
central er imidlertid hyggen og det sociale
samvær i klubben. Så kan man spille badminton, og har man ikke lyst til at øve slagtræning
80 procent af tiden, så kan PI-badminton
tilbyde en velfungerende klub med et stærkt
socialt fundament.

Indlægget her skal dedikeres til de kollegaer og medlemmer af klubben, der elsker – og
igennem tiden har elsket – badmintonspillet i vores afdeling. De, som holdt klubben
kørende, og som sørgede for at holde gang
i spillet af glæde og for fornøjelsen. Vi er
som arvtagere til afdelingen således overfor
forhenværende bestyrelsesmedlemmer og
badmintonspillere taknemmelige for måden,
hvorpå afdelingen er blevet drevet. Afdelingen har således i dag økonomiske midler på
bankbogen, spillere i klubben, og der er til
stadighed god stemning blandt afdelingens
medlemmer. De erfarne spillere i klubben har
således leveret et livs-stykke af en indsats,
der har sikret, at de senere generationer har
mulighed for at opleve samme fantastiske
klubfølelse og klubånd, der alle dage har
hersket i PI-badminton.

Se mere om badmintonafdelingen på:
https://pibadminton.dk

Som det ser ud i dag kunne vi godt bruge
endnu flere spillere. Som det ser ud i dag
har vi desværre ikke nogen ungdomsafdeling, hvorfra vi kan trække nye talenter op
til holdet. Det betyder, at vi – ved tilfælde,
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BORDTENNISAFDELINGEN
(STIFTET I 1949)
AF POUL-ERIK SLOTH ANDERSEN (AFDELINGSFORMAND SIDEN 1989)

Høj koncentration inden bordtennisserv. Daniel Fynsk og Jens Skovbjerg Jensen i bordtenniskamp.

Bordtennisafdelingen hører til én af de ældre
afdelinger under PI-KBH. Den 2. september
2019 kunne vi således fejre 70-års jubilæum.

I midten af 1990’erne var afdelingen den største seniorklub i Danmark. Der var dengang
en Stationsturnering kørende med ca. 30
hold. Klubmesterskaberne kunne rumme ca.
100 spillere, hvilket også var antallet ved et
stævne arrangeret af den hedengangne Uropatrulje.

De sidste 25 år har desværre vist et kraftigt
fald i interessen for det hurtige spil, hvilket
blandt andet skyldes, at bordtennisbordene
lidt efter lidt blev fjernet fra politiets tjenestesteder til fordel for motionsrum. Afdelingen
har i dag 33 medlemmer, hvoraf de 20 er
aktive spillere i turneringen arrangeret af
Østdanmarks Bordtennis Union (ØBTU)

1920

Afdelingen arrangerede et Åbent Politistævne med flotte pengepræmier. Stævnets
præmier blev skaffet af vores daværende
sponsor Bikuben, ved – desværre nu afdøde
– Mogens Friis.
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Resultatet blev to sølvmedaljer (single til
Daniel Fynsk og hold) og én bronzemedalje i double.

I 1996 spillede afdelingens 1. hold i 1. division og var meget tæt på en kvalifikationsplads
til Elite divisionen. Holdet bestod af Claus
Oxfeldt, Claus Sandby Andersen, Kent Straagaard og Morten Dolleris.

Status for afdelingen er, at vi efter nedgang på
nedgang i medlemsskaren har stabiliseret os
med 20 licensspillere og 4 hold i holdturneringen under ØBTU. Lidt ærgerligt, at mange
rigtig gode bordtennisspillere ansat i politiet
ikke kan/vil spille for PI. Årsagen hertil skal
findes i, at flere politifolk ikke har tid eller lyst
til at spille, ligesom endnu andre betjente spiller på et højere niveau for andre klubber.

I 1995 og år 2000 arrangerede afdelingen
det civile danske mesterskab i bordtennis,
hvilket blev en kæmpe succes. Vores evner –
ikke mindst næstformand Bent Arne Jensens
evner som stævneleder – gjorde, at afdelingen blev ”praktisk gris” ved afviklingen af tre
stævner i Farum, der var en del af en Pro Tour,
hvor deltagerne var fra verdenseliten.

Organisatorisk har vi igennem årene været
privilegerede ved, at medlemmerne af udvalget har siddet i mange år. Her på det sidste
er der kommet gode nye medlemmer til, som
forhåbentlig ligeledes vil sidde i bestyrelsen
i mange år.

Igennem årene har afdelingen afholdt flere
Danske Politimesterskaber, og afdelingens
spillere har taget godt for sig af retterne i alle
rækkerne. I de sidste 25 år har afdelingens
spillere vundet E/M single 17 gange, heraf
de sidste 9 gange ved Daniel Fynsk. Holdturnering er vundet 15 gange, heraf de sidste 9
gange med Daniel Fynsk som sikker 1. single.

Se mere om bordtennisafdelingen på:
https://pi-bordtennis.dk

Medlemmer af afdelingen har igennem årene
deltaget i De Europæiske Politimesterskab
i Bordtennis og har hevet flotte placeringer/
medaljer hjem til Danmark og PI-KBH.
Kronen på værket blev, da Daniel Fynsk i
2015 blev europamester i single. Samme
år blev han kåret som årets bedste mandlige idrætspræstation – en stor hæder, der
hyldede Daniel, fordi han er en pryd for sin
sport og med sit venlige og imødekommende væsen er en god repræsentant ikke alene
for sin sport, men også for de værdier, som
politiidrætten gerne vil kendes for.
Ved Europamesterskaberne i 2019 deltog
for Danmark – og dermed PI-KBH – Daniel
Fynsk, Villy Dahlgaard, Sebastian Haack og
Louise Strømberg, samt to medlemmer af
udvalget, nemlig Jens Skovbjerg Jensen og
Kell Kristiansen.
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ORIENTERINGSAFDELINGEN
(STIFTET I 1951)
AF JØRN LIND (AFDELINGSMEDLEM SIDEN 1983)

En del af orienteringsafdelingens medlemmer samlet ved klubteltet før
op-/nedrykningsmatchen i 4-5. division d. 24. september 2017.

Afdelingen hed tidligere Feltsports- og
Orienteringsafdelingen, men i 2003 faldt
feltsporten fra som et naturligt følge af manglende tilslutning til denne sportsart.

af banelængderne har imidlertid nu udlignet
fordelingen af løbere på banerne til glæde for
alle.
Tidligere var der omkring 20 ”politiløb”, der
fordelte sig på forårs- og efterårssæsonen,
men bl.a. politikredsreformen, der medførte færre politikredse, har betydet færre
arrangører og dermed færre løb. Orienteringsafdelingen ligger imidlertid ikke på den lade
side, og vi arrangerer således fortsat Pokalløbet og – på initiativ af Peter Sørensen – også
Københavner Cup med tre løb. Desuden har
en fast stab af afdelingens aktive medlemmer
i samarbejde med Nordsjællands PI (Helsingør) siden 2008 været arrangører af Danske
Politimesterskaber hvert andet år.

Orienteringsafdelingen har som andre afdelinger oplevet en mangel på tilgang af aktive
medlemmer. Dette har bl.a. resulteret i, at der
er blevet skåret ned på antallet af baner til
løbene for politifolk. I dag er der nu fire svære
baner, en mellemsvær bane og en let bane.
Fra 2018 blev der efter forslag fra orienteringsudvalget også ændret på retningslinjerne
for banelængderne, der blev gjort kortere.
Årsagen hertil skulle findes i, at fordelingen på de enkelte baner var blevet skæv. De
passionerede løbere var blevet ældre, hvorfor
de løb de korteste baner, hvorimod der kun
var få unge og yngre løbere, der tog kampen
op på især den længste bane. Afkortningen
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Det er ikke kun i Danmark, at tilslutningen til
orienteringssporten blandt politifolk er dalende. Det har betydet, at det også i både Norge
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mange topplaceringer i de andre aldersklasser ikke haft mulighed for at rykke op. Vi har
i stedet måtte lide den tort at rykke ned i 5.
division, bl.a. begrundet i de for klubben ufordelagtige nye regler i 2019.

og Sverige har været vanskeligt at stille fuldt
hold til dels de Nordiske Mesterskaber, der
afholdes hvert fjerde år, dels til landskampen
mod Norge, som nu også er blevet indskrænket til afholdelse hvert fjerde år. Senest er der
også sket en ændring i holdsammensætningen på landsholdene, så deltagerne i stedet
for seks herrer og tre damer i henholdsvis H21
og D21 nu er fordelt på flere aldersgrupper,
der indbyrdes konkurrerer mod hinanden, og
dermed danner grundlag for den samlede
pointsum. I 2018 blev der ved DPM i Helsingør for første gang afholdt mesterskab med
den nye holdsammensætning. Her blev også
indviet et nyt samarbejde (NPSA) mellem de
nordiske lande og Baltikum – desværre kun
med deltagelse fra Norge. Herudover har
afdelingen flere gange være repræsenteret
ved det uofficielle europæiske mesterskab,
IMEP. Vi håber, at disse initiativer er med til
fortsat at holde liv i konkurrencen landene
imellem.

De mindre klubber, hvortil vores afdeling
hører, har i de lavere rangerende divisioner
mulighed for klubsamarbejde til stafetløb,
og vi har i flere år stillet hold i ”ALLEPISK”
med Allerød OK og OK Skærmen fra Værløse. Da Allerød OK rykkede op i 2. division og
ikke måtte have klubsamarbejde, overtog
Amager OK pladsen. Klubsamarbejdet bærer
nu navnet ”PiSkAmOK”.
Ud over de nævnte ”politiløb” har afdelingen gennem årene også arrangeret løb for
civile klubber. Efter nogle få år, hvor vi var
medarrangører af Spring Cup, der nu hedder
Danish Spring, har vi arrangeret bl.a. divisionsmatch for andre divisioner. De seneste tre
år har vi desuden med stor succes arrangeret
sprint (byorienteringsløb) i forbindelse med
Höst Open på Bornholm med flere hundrede deltagere. Mange medlemmer har givet
en hjælpende hånd ved Höst Open, der også
har givet anledning til sociale aktiviteter. Vi
har også hvert år været fast arrangør af løb i
Skov Cup, der er løb for børn og unge.

Orienteringsafdelingen har ved samtlige
Nordiske Mesterskaber og landskampe mod
Norge haft medlemmer på landsholdet. Det
har enkelte gange resulteret i topplaceringer,
og i den forbindelse skal nævnes Elin Kracht
(tidligere Nissen), der i 2000 på Bornholm
blev nordisk mester i feltsport i D21. Elin og
flere andre afdelingsmedlemmer har gennem
de seneste år også vundet civile mesterskaber og andre løb. Flere medlemmer har
desuden hjemtaget mesterskaber i både feltsport og orienteringsløb under DPIF.

Orienteringsafdelingens formand siden år
2000, Jan Kofoed Nielsen, samt det mangeårige medlem af DPIF’s Orienteringsudvalg,
Torkil Hansen, har begge gjort sig gældende
indenfor Østkredsen, der omfatter klubberne på Sjælland og de omliggende øer samt
Bornholm. Et arbejde som har betydet, at
afdelingen har haft indflydelse på ikke bare
politiløbene, men også de civile løb, ligesom orienteringsafdelingen dermed har ydet
indflydelse på sportens udvikling.

Da afdelingen er medlem af Dansk Orienteringsforbund, har vores medlemmer også
adskillige gange deltaget i løb arrangeret af
civile klubber – herunder divisionsmatcher
hvert år, hvor klubberne i seks divisioner
dyster mod hinanden. Vi har efter nogle år i
3. division ligget stabilt i 4. division. Da pointene til det samlede resultat skal hentes fra
mange alderstrin, og vi især mangler børn og
unge til at tage point, har vi trods generelt

1920

Se mere om orienteringsafdelingen på:
http://piorientering.dk/
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JUDOAFDELINGEN
(STIFTET I 1965)
AF MORTEN BOLLESEN (AFDELINGSFORMAND SIDEN 2004)

PI’s judo-kæmpere i stående kamp.

Judoafdelingen har gennem de sidste 25 år
gennemgået en stor udvikling. Fra at havde
været en afdeling med mange politifolk, er
vi den dag i dag en afdeling med overvejende civile medlemmer, der alle har stort fokus
på elitejudo.

på over 50 år, som stadigvæk træner judo
2 gange om ugen sammen med unge elitekæmpere. Dette skulle gerne illustrere, at der
er plads til alle i afdelingen: fra glade begyndere over super motionister til elitekæmpere.
Vi har igennem årene forsøgt at fastholde
politifolk i sporten. Det er vanskeligt, men
vi fortsætter ufortrødent forsøgene herpå.
Senest har vi startet et hold, der henvender
sig specifikt til politifolk og studerende på
politiskolen. Dette hold har særligt fokus på
judoens anvendelig i vores politiarbejde. Vi
forventer os meget af dette nystartede hold,
ligesom vi håber, at vi også kan få politikollegaer til at træne på vores andre hold.

Afdelingen har gennem de sidste 25 år
vundet de civile danske holdmesterskaber
14 gange, samt et utal af individuelle civile
danske mesterskaber. Yderligere har klubbens 2. hold også vundet 2. division to gange
inden for de sidste 25 år.
Der kan skrives meget om klubben og dens
udvikling. Det gennemgående fokus for afdelingen har altid været et højt sportsligt niveau,
humor og et stærkt kammeratskab, der er
skabt på baggrund af en gensidig respekt og
forståelse for hinanden. Vi har medlemmer
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Vi har indtil 2018 trænet på politiskolen,
først på Artillerivej og sidenhen i Brøndby. Vi
har været rigtig glade for at kunne træne på
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skolen, og disse omgivelser har været med til
at knytte os tættere til politiet. I foråret 2018
fik vi imidlertid tilbud om, at vi kunne træne
på Park Alle Privatskole i Brøndby. Her har vi
fået noget nær de optimale træningsfaciliteter, med en stor og lys dojo (træningslokale
med judomåtter) samt muligheden for også
at kunne træne i weekenderne.

for professionelt træningsmiljø for politifolk,
hvilket vi indtil videre ikke har kunne hamle op
med. Med det sagt har det hver gang været
en stor oplevelse for de danske kæmpere at
deltage både sportsligt, men også socialt
idet politifolk, uanset hvor de kommer fra,
altid gerne vil fortælle og samtale om deres
respektive politikorps og arbejdsliv.

Den gennemgående figur i afdelingen i de
sidste 25 år har været Lars Maagaard. Han
overtog trænergerningen i afdelingen i 1995
efter Carsten Jensen, og Maagaard har siden
tegnet klubben og været en af de bærende kræfter i afdelingens udvikling. Det er
Maagaards fortjeneste, at vi i dag har et så
højt sportsligt niveau, idet han formår at få
kæmperne til at yde det optimale både til
træning og til kampene.

Frederik Jørgensen, der har været klubbens ”store mand” gennem de sidste 15
år, var meget tæt på at kvalificere sig til OL
i 2016 i Rio de Janeiro. Desværre satte en
skade i foråret 2016 en stopper for ham på
et tidspunkt, hvor han næsten havde opnået
kvalifikationen. I skrivende stund (efteråret
2019) er klubbens Tommy Macias kvalificeret
til OL 2020 i Tokyo. Tommy er svensk statsborger og kæmper for det svenske landshold.
Han bor imidlertid i København, hvor han på
grundlag af klubbens høje niveau valgte at
indmelde sig i PI-KBH og være en del af judoafdelingen, hvilket vi er meget beærede over.
Macias valg fortæller imidlertid også noget
om judoafdelingens høje niveau.

Ved vores to ugentlige træninger deltager ca.
15 til 20 kæmpere. Træningerne er på et højt
teknisk niveau, men samtidig er der meget
fokus på det fysiske, både med radori (kamp)
og almindelig fysik træning. Det betyder, at
alle får sved på panden! Vigtigt for os er, at
der også altid er plads til sjov og til at socialisere efter træningen over en sodavand.

Foruden det høje kvalitative niveau præsterer
klubben også et højt aktivitetsniveau. Vi har
igennem alle årene haft kæmpere på diverse
landshold: Senior-landsholdet, Cadet-landsholdet og Junior-landsholdet. Vores kæmpere
deltager desuden i stævner rundt omkring i
Europa. Klubben er også repræsenteret i den
såkaldte Master Judo (kæmpere over 30 år)
i Danmark, hvor vores medlemmer deltager i
træningssamlinger rundt om i landet.

I forbindelse med træningen skal også
nævnes, at alle elitekæmpere i klubben har
mulighed for at træne alle ugens dage i regi
af Team Copenhagen (en organisation under
Københavns kommune til fremme af elitesporten i København). Politiets Judoklub
samarbejder i regi af Team Copenhagen med
Brønshøj Judo Club og Judoklubben Mitani
om at skabe det mest optimale træningsmiljø
for vores judokæmpere. Det kan til tider være
svært at samarbejde, men vi har efterhånden
fået skabt en stærk og selvkørende struktur
til stor fordel for vores judokæmpere.

Af andre sportslige såvel som sociale aktiviteter kan nævnes: Kano Cup, Rystesammentur
til Lalandia, vores årlige julefrokost, deltagelse i Judo Danmarks sommerlejr, deltagelse i
nationalgradueringer og derudover den almindelige graduering i klubben.

Medlemmer fra afdelingen har deltaget i
de Europæiske politimesterskaber samt de
Nordiske Politimesterskaber i de sidste 25
år. På nordisk niveau har afdelingen været
stærkt repræsenteret og har dermed været
i stand til at placere sig i medaljetoppen. På
europæisk niveau har det imidlertid være
sværere at opnå medaljer, idet flere europæiske lande efterhånden har fået en fast form
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Judoafdelingen er i stadig udvikling, og vores
mål er at skabe den bedste judotræning i
København både for den rutinerede judokæmper, men også få den nye politibetjent.
Se mere om judoafdelingen på afdelingens
Facebookside. Søg: ”PI – JUDO”
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SPORTSDYKKERAFDELINGEN
(STIFTET I 1971)
AF MORTEN STEEN RASMUSSEN (AFDELINGSFORMAND SIDEN 1992)

UV-Rugby - fysisk udfordrende taktisk og strategisk
boldspil i 3 dimensioner. Holdfoto på 5m dybde.

Sportsdykkerafdelingen, eller bare PI-dyk,
er tæt på at være halvt så gammel, eller
måske dobbelt så ung, som PI-København.
Afdelingen blev oprettet i 1971 af en gruppe entusiastiske sportsdykkere, som dels
ønskede at dyrke sportsdykning, men som
også havde et ønske om at træde til, hvis politietaten en skønne dag ønskede at udbrede
sit virke til også at indbefatte dykning med
politifaglige formål.

af de første medlemmer, havde den dykkermæssige udvikling et meget højt fagligt
niveau, ligesom aktiviteten blandt afdelingens medlemmer var høj. Dykkerklubben
købte efter få år en båd, som blev klubbens
første ”Valdemar”. Valdemar var en ældre
træyacht, som efter mange års brug blev
afløst af en rigtig fiskekutter, der også blev
navngivet Valdemar.
Det sociale engagement i klubben var højt,
og der blev brugt mange kræfter på vedligeholdelse af båden. I 1992 måtte klubben

Det politifaglige i dykningen kom aldrig i spil,
men eftersom det lå i baghovedet på mange
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løbet af 5-6 måneder gennemgik ugentlige
teori- og svømmehalslektioner med en afsluttende prøve. Denne fremgangsmåde gjorde,
at de nye dykkere blev klædt rigtig godt på til
sikker dykning og til at være gode dykkermakkere. Herefter gik man over til den spændende
dykning i det åbne hav. Eleverne blev sideløbende stadig mere rutinerede ved løbende
dykning hen over hele foråret og sommeren
for at afslutte med prøver – ofte henover en
weekend. Resultatet af alle disse anstrengelser var nogle helt fantastisk gode dykkere.
Med den føromtalte kommercialisering af
dykningen blev det nemmere, hurtigere og
billigere for menigmand at komme i gang med
dykningen. Pludseligt kunne man på få weekender uddanne sig og komme ud i det åbne
hav og dykke. Denne udvikling gjorde det
svært at opretholde den traditionelle uddannelse, som PI-dyk’s instruktører fandt vigtig.
I 2005 uddannedes således det sidste elevhold i regi af PI-dyk.

imidlertid erkende, at det krævede mange
kræfter, og ikke mindst penge, at anvende
en fiskekutter som dykkerbåd. Klubben var
nødsaget til at finde nye veje til finansiering
af et køb af en ny dykkerbåd. I 1994 lykkedes
det at etablere et bådlaug, der anskaffede sig
klubbens indtil videre sidste Valdemar. Der
var tale om en 45” stål yacht, der blev bygget
om til et gennemført dykkerskib, der gav klubben endnu 15 super gode år med mere end
500 dykkerture.
PI-dyk har sammen med en lille håndfuld
dykkerklubber i hele landet sat sit præg på
de tidlige år i dansk sportsdykning inden for
Dansk Sportsdykker Forbund. Klubben har
været engageret i udvikling af dykkeruddannelse, undervandsjagt og undervandsrugby.
PI-dyk var således – kort efter afdelingen
blev stiftet – med ved det første danmarksmesterskab i 1972, og blev allerede i 1974
danmarksmestre for første gang. PI-dyk har
gennem tiderne været særdeles aktive inden
for UV-Rugby. Klubben har tilmed rekorden i
danmarksmesterskabet, idet afdelingen har
vundet mesterskabet 16 gange, heraf blev de
12 vundet på 13 år i årene fra 1998 til 2010.

Efterfølgende blev klubbens fokus i langt
højere grad lagt på UV-Rugby, som nu er den
vigtigste aktivitet i klubben.
Vores UV-hold er i disse år ved at genetablere sig i toppen af dansk undervandsrugby.
Holdet er sammensat af spillere fra 19 til 59
år med blandet erfaring. Mens nogle spillere er helt grønne, er andre blandt Danmarks
suveræne topspillere med mere end 20
års erfaring. Fælles for alle er glæden ved
de intense træninger og sammenspillet til
kampene. Ambitionen er at komme tilbage
blandt Danmarks tre bedste hold, ligesom
vi sætter en ære i at være et hold, hvor alle
uanset niveau kan træne med. Siden 2015
har vi været i kraftig udvikling, hvilket bl.a. har
betydet, at vi i dag har et UV-hold, der gør sig
gældende i toppen af Elitedivisionen.

Sportsdykningen, herunder det at dykke og
uddanne dykkere, har igennem klubbens
levetid udviklet sig meget. PI-dyk er teknisk
set gået fra at dykke med komprimeret luft
efter retningslinjer fra den amerikanske
marine, udviklet før og under 2. verdenskrig
ved ”forsøg-fejl-metoden”, til at dykke med
forskellige komprimerede gasblandinger efter
videnskabeligt udviklede microbubble-teorier.
Samtidigt med at dykningen er blevet stadigt
mere avanceret, har samfundsudviklingen
gjort, at dykkeruddannelsen er blevet kommercialiseret. I mange år uddannede PI-dyk hen
over vinteren et nyt hold dykkerelever, der i
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Se mere om sportsdykkerafdelingen på:
http://uvr.dk/
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BOWLINGAFDELINGEN
(STIFTET I 1983)
AF LARS JACOBSEN (AFDELINGSFORMAND 1983-1987 OG IGEN FRA 1989 TIL I DAG)

Stemningsfoto fra bowlingafdelingen.

Politiets Bowlingklub er funderet i at politiansatte og familier, kærester, venner og
bekendte kan samles om en aktivitet, hvor
alderen ikke er det væsentligste. Vigtigst
er derimod sammenhold og de fælles gode
oplevelser med en af de helt store idrætsgrene under Danmarks Idræts Forbund.
Sporten er kendt af alle, og de fleste har på
et eller andet tidspunkt spillet bowling, idet
det er en meget populær social form i mange
firmaer, i familie- og venskabssammenhænge, hvor alle uanset niveau kan dyste mod
hinanden.

1920

Trods det, at idrætsgrenen i disse år er
under stort pres – antallet af udøvere under
Danmarks Bowling Forbund er fra 1990
til 2019 faldet fra ca. 12.000 til ca. 4.000
medlemmer – har Bowlingklubben under
PI-KBH haft et stabilt medlemstal igennem
årene. I skrivende stund har afdelingen 52
medlemmer, der en gang om ugen mødes til
den fælles træningsaften og efterfølgende
bruger tid på socialt samvær.
Bowlingklubben er i denne jubilæumssæson
repræsenteret med 7 hold i turneringerne, der
spænder fra 1. til 5. division - ligeligt antal
herre- og damehold.
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Samarbejdet ophørte grundet økonomiske
problemer i Svensk Politis Idrætsforbund, der
ikke ville fortsætte på den indgåede økonomiske deling. Man ville have, at danskerne
skulle betale både i Danmark og hovedparten i Sverige.

Gennem de seneste 25 år har der været spillet
stationsturnering i bowling, hvor de enkelte
stationer eller grupper har kunnet stille med
hold bestående af 3 personer + en udskiftningsspiller. Gennem årene har der været
nogle udsving i antallet af hold: på et tidspunkt havde vi 21 hold, der spillede i 3 rækker,
og i dag er der deltagelse af 14 hold i to
rækker. Der spilles 5 runder pr. år, der afsluttes med en sammenkomst med hæder og
ære til vinderne.

Politiets Bowlingklub er kendt rundt om i
landet, hvor vi har været med på højeste plan
for særligt damernes vedkommende med 7
sæsoner i ligaen. Både herrernes og damernes bedste hold spiller 1. og 2. division, og
de øvrige hold i lavere divisioner, som perler
på række.

Samtidig med stationsturneringen ville herrer
og damer desuden gerne dyste om hvem,
der var bedst inden for eget køn, og dette
har gennem de seneste 16 år været med en
henholdsvis bedste dame- og herrespiller, der
har højeste snit over mindst 10 serier.

Klubben har igennem flere år deltaget i en
række internationale ture, bl.a. i traditionelle påske og pinsestævner i henholdsvis
Berlin og Würzburg. På nuværende tidspunkt
rejser flere spillere til deltagelse i europæiske
mesterskaber for seniorer (ESBC), der i 2019
blev afholdt i Bologna.

Bowlingklubben fik i 1999 DPIF’s tilladelse til
at lave prøvemesterskaber for Danske Politimesterskaber i Bowling. Efter to vellykkede år
blev idrætsgrenen godkendt til en årlig afvikling af mesterskaberne. Politiforeningerne i
hele landet har bakket op, og der har været
adskillige gode oplevelser med mesterskaberne, der fortsætter fremadrettet.

Fremtiden for Bowlingklubben er lyse –
særligt set i forhold til det øvrige Bowling
Danmark. Vores klub har et stærkt fundament
med et godt kammeratskab og sammenhold.
Se mere om bowlingafdelingen på:
http://politiets-bowlingklub.dk/

Det europæiske politiidrætssammenhold har
ikke været villige til at godtage bowling på
deres liste over mesterskaber. Derfor indledte bowlingklubben med DPIF’s godkendelse
i år 2008 et samarbejde med Svensk Politis Idrætsforbund om afholdelse af officielle
landskampe.
Inden denne officielle del havde Politiets
Bowlingklub haft et uofficielt samarbejde
med Sveriges Politis Idrætsforening fra 2003
til 2006, hvor forbundene enedes om samarbejdet.
Der har været gode og drabelige dyster med
svenskerne, og vi har som klub været på
gode ture med vores idræt. Desværre kunne
landskampene ikke fortsætte, og 6. og sidste
landskamp blev spillet i Haderslev i 2014.

1920

75

2020

MOTIONSAFDELINGEN
(STIFTET I 1986)
AF MIKAEL BORK (MEDLEM AF AFDELINGSBESTYRELSEN SIDEN 1998, FORMAND SIDEN 2018)

De månedlige løb fra politiskolen har altid været centrale for motionsafdelingen.
Her ses starten ved maj-løbet i 2009 fra politiskolen i Brøndby.

Motionsafdelingen er politiets løbeklub. Når
afdelingen er navngivet ”motionsafdeling” og
ikke ”løbeklub”, skyldes det, at vi gerne vil
signalere åbenhed. Vi er nemlig ikke kun en
afdeling for superløbere, men en afdeling for
motion, hvor alle kan komme og deltage –
uanset deres løbetempo.

Slotsherrensvej i Vanløse, hvor PG III-uddannelsen fandt sted indtil 1992. I de sidste
mange år har løbets udgangspunkt imidlertid været fra politiskolen i Brøndby. Vi har
altid haft tre distancer, som man kunne vælge
imellem, ca. 5 km, 10 km og 15 km, hvilket har
gjort det muligt for alle deltagere at vælge en
distance, som passer til deres niveau.

Grundstammen i afdelingen har altid været
vores månedlige løb fra Politiskolen. I starten foregik løbet fra politiskolens afdeling på
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Den anden grundstamme i motionsafdelingen er det sociale samvær før og efter
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Cityløbet ud. Vi har nu i stedet for deltagelse
i en lang række forskellige civile løb. For at
prøve noget nyt har vi senest udvidet vores
område til også at omfatte andre typer af løb:
trailløb (løb i terræn og mindre stier), Ultraløb (særligt lange og krævende løb), samt
OCR-løb (løb, hvor en masse opstillede
forhindringer skal passeres).

løbet. Der bliver hygget og sludret i forbindelse med løbene. Vi forsøger også at
skabe og vedligeholde rammerne for det
sociale samvær i afdelingen ved to årlige
traditioner: sommerafslutningen og årsafslutningen. Sommerafslutningen afholdes
efter det sidste løb op til sommerferien, hvor
der efter det pågældende løb grilles pølser
og hygges. Årsafslutningen afholdes efter
årets sidste løb, hvor der bliver serveret gløgg
og æbleskiver og ligeledes uddelt præmier.
Præmieoverrækkelsen er fuldstændig i trit
med motionsafdelingens ånd: det er således ikke de hurtigste løbere, der får præmier.
Dem, som hædres, er derimod de løbere, som
har deltaget i flest løb samt de afdelinger
indenfor politiet, der i løbet af året har kunne
samle flest deltagere til løbene.

Afdelingen har endvidere mange gange været
arrangør af De Danske Politimesterskaber i
maraton, halvmaraton samt 5 km og 10 km.
Aktiviteten i afdelingen har igennem årene
været meget skiftende. I de bedste år har der
været langt over 100 deltagere i vores månedlige løb, rekorden er vist på 160 deltagere. I de
senere år er deltagerantallet imidlertid langsomt aftaget. Vi tilskriver det de ændrede
arbejdsvilkår for politifolk, ligesom der siden
afdelingens stiftelse i 1986 er kommet et
væld af nye og spændende idrætsaktiviteter
i regi af PI-KBH, der også lokker potentielle
nye medlemmer.

En anden af motionsafdelingens virkeområder er at samle løbere til deltagelse i civile
motionsløb. I starten drejede dette sig alene
om løb såsom Eremitageløbet, BT-Halvmaraton og Cityløbet. Vi har imidlertid i de senere
år i stor stil udvidet antallet af løb, hvortil vi
yder tilskud til medlemmernes startgebyr.

Vi håber I fremtiden at kunne vedblive med
at få en masse løbere ud til løb, ligesom vi vil
forsøge at fastholde vores gode traditioner
og ikke mindst grundstammerne: de månedlige løb fra politiskolen og ikke mindst fortsat
være garanter for socialt samvær.

Eremitageløbet har altid haft en særlig betydning for motionsafdelingen. Vi har tradition for
at mødes i Dyrehaven til morgenmad inden
løbet. Stedet vi mødes bliver hvert år automatisk vores faste område, vores lejr, hvor
afdelingens deltagere kan efterlade tøj og
bagage under løbet. Vi har således i de sidste
ca. 30 år haft en fast Eremitageløb-lejr, placeret på det samme sted.
I afdelingens bedste tid – i starten af
1990’erne – var Cityløbet også en kæmpe
stort begivenhed i motionsafdelingen. Også
her havde vi vores faste ”lejr-område” til
udlevering af startnumre mv. Vi var i nogle
år oppe på flere hundrede deltagere fra politiet til Cityløbet. Efterhånden som antallet af
civile motionsløb voksede hastigt frem, faldt
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SEJLSPORT- OG KAJAKAFDELINGEN
(STIFTET I 1989)
AF BRIAN LÜTHJE (AFDELINGSFORMAND SIDEN 2013)

Træning i havkajakkerne i 2016 (foto af Jan Kofoed Nielsen).

Sejlsports- og Kajakafdelingen blev stiftet den 24. maj 1989 i kantinen på station
Bellahøj af en flok entusiastiske, sejlsportsinteresserede politifolk med Kurt Gullits
Rasmussen som foregangsmand. På dette
tidspunkt handlede det kun om sejlsport, og
ved generalforsamlingen meldte der sig 41
medlemmer ind i den nystiftede klub, der i
september 1989 blev en del af PI-København.

Derudover sponsorerede klubbens bankforbindelse en jolle med en lille motor. Jollen
blev benyttet som følge-/instruktørbåd. Afdelingen fortsatte sin aktivitet i de følgende år
og blev selvstændigt medlem af Dansk Sejlunion i 1991. Der blev på dette tidspunkt
- som klubhus - benyttet en udslidt kassevogn, der holdt parkeret i Kastrup Havn med
Havnefogedens velsignelse.

Man indkøbte til en begyndelse to flipperjoller, og kort efter anskaffede man sig tillige en
optimistjolle, en 470 jolle samt to surfbrætter.

I 1993 blev der oprettet teoretisk undervisning
i form af duelighedsbevis med undervisning
udført af én af klubbens medlemmer, Michael
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Maxi 99, PERLEN. Klubben er således nu i
besiddelse af nævnte sejlbåd, tre laserjoller,
en RIB, 13 kajakker, to paddleboards, ligesom
vi har transportmidler i form af en bådtrailer
og kajaktrailer.

Bager, der også den dag i dag er klubbens
underviser. I tiden frem til 1995 blev der
desuden indkøbt yderligere to laserjoller, som
blev flittigt benyttet.
I 1995 blev klubbens første kølbåd købt i
Sverige og sejlet til Kastrup Lystbådehavn.
Der var tale om ”FRIDA”, en Shipmann 28.
Båden var i starten en succes blandt klubbens medlemmer, men interessen faldt dog
hurtigt for nye medlemmer, når de erfarede, at
det krævede en del undervisning og erfaring,
inden man kunne kalde sig skipper. I 1998
var medlemstallet faldet til 14 medlemmer,
og man havde derfor lukning af klubben på
tale. I et sidste forsøg på at redde den blev
der agiteret kraftigt i hele Københavns Politi, hvorved medlemstallet steg til omkring
25 medlemmer de næste 8 – 10 år. Omkring
2007 oplevede afdelingen på ny en kritisk
nedgang i medlemstallet, og som et følge
heraf blev det i 2012 besluttet at nedlægge
afdelingen.

Vores nye sejlbåd har været en stor succes i
sæsonen 2019. Vi har fået uddannet en del
skippere, der tager sig af den indledende
undervisning i praktisk sejlads. Der undervises ca. tre dage hver uge med tidligere
uddannede skippere. Båden er på vandet 5
– 6 dage om ugen, weekender inklusiv, hvor
den er booket til ture med overnatning. I 2019
var afdelingen tilmeldt Sjælland Rundt, og
bestyrelsen har ambitioner om, at klubben
vil fortsætte sin deltagelse i relevante sejladser: Sjælland Rundt, FYN Rundt mv.
Kajakafdelingen kører med fast undervisning og instruktion hver mandag året rundt,
ligesom der enkelte aftener i løbet af ugen
er mulighed for at følges med en erfaren
kajakroer. Der arrangeres kajakture med overnatning af medlemmerne selv, og kun antallet
af kajakker begrænser deltagerantallet.

Allerede året efter – i 2013 – besluttede en
lille gruppe imidlertid at tage udfordringen
op igen. I samråd med forretningsudvalget i
PI-København besluttede man at udvide aktiviteterne med kajakker, og i løbet af få uger
steg medlemstallet til 40 medlemmer. Samtidig blev der ansøgt Tårnby Kommune om en
fast plads i Kastrup Lystbådehavn, hvilket
blev bevilliget. Med støtte fra PI-København
og Dansk Kano og Kajakforbund blev klubben
struktureret som den nye PI-KBH Sejlsportsog Kajakafdeling. Derpå blev der bygget et
klubhus med plads til klubbens nyanskaffede
kajakker, laserjoller og RIB. Samtidig voksede
medlemstallet støt frem til dagsdato, hvor der
fortsat er stor tilgang og interesse for afdelingen.

Klubbens RIB bliver benyttet til undervisning
i praktisk sejlads, til instruktion med laserjoller, samt ikke mindst til social hygge med
ture til Københavns Havn og Dragør Havn,
hvor deltagerne bl.a. investerer i store hjemmelavede is.
I vintersæsonen forsøger vi af arrangere
teoretisk undervisning til duelighedsbevis.
For at kunne gennemføre denne er vi imidlertid afhængige af ledige undervisere, hvilket
gør, at det desværre ikke er muligt hvert år. Vi
forsøger dog ihærdigt at skaffe kvalificerede
undervisere, og måske kan vi være heldige
i år.

Afdelingen består i dag af 130 medlemmer og
er i stigende vækst. Vi skiftede i foråret 2019
FRIDA ud med en ny brugt 33 fods sejlbåd,
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CYKELAFDELINGEN
(STIFTET I 1993)
AF JOHANNES RISBJERG (AFDELINGSFORMAND SIDEN 2015)

Fotoet er fra klubmesterskabet, der blev afholdt i forbindelse med sidste afdeling af Heino Cup 2017 i B klassen.
Rytterne er fra venstre Lau Riegels, Jørgen Arnth Nielsen og Christian Berg Andersen.

Cykelafdelingen blev stiftet i 1993 i en periode, hvor cyklingen generelt var i kraftig
vækst. Afdelingen var yderst afholdt, idet den
hurtigt begyndte at arrangere cykelløb, der
blev populære og som bl.a. trak mange civile
medlemmer til afdelingen. Med Heino Cykler
som sponsor arrangerede vi det meget kendte cykelløb Heino Cup, som nåede at køre i
små 25 år, inden vi besluttede at lukke løbet.

der ikke sjældent konflikter med de forskellige trafikanter. Det viste sig også pludseligt,
at der blev afholdt cykelløb uden tilladelse,
ligesom sikkerheden heller ikke altid var i top.
Udfordringerne gjorde, at myndighederne
begyndte at gribe ind for at regulere området. Et andet stort problem var, at man sagde,
at to-tredjedel af alle cykelryttere ikke kørte i
klub. De to store organisationer Dansk Cykel
Union (DCU), elite-organisation, og Danske
Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI), bredde-organisation, begyndte at kappes om at
få fat i alle disse cykelryttere. I dag er der
etableret et sundt samarbejde mellem DCU
og DGI – formentlig efter pres fra staten og
især gennem projektet ”Bevæg dig for Livet”.

I denne periode voksede cykelafdelingen
til over 220 medlemmer. Især bevirkede det TV-transmitterede Tour de France,
at cykelryttere på alle niveauer kom ud på
landevejene for at køre race. Med de mange
nye ryttere på landevejene opstod imidlertid også en række udfordringer, bl.a. opstod
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I årenes løb er der kommet flere cykelgrene til,
og vi støtter således i dag: landevejscykling,
banecykling, MTB, cross og indendørscykling
i form af spinning m.v. Noget af det seneste
nye – og som i øvrigt spås til at blive en fremtidig kæmpesucces – er såkaldt virtuel cykling,
hvor man hjemmefra kobler sig op på nettet
og konkurrerer i en virtuel virkelighed.

Cykelafdelingen indenfor PI-KBH forsøgte
sideløbende at navigere i alt dette. Arbejdet
med at arrangere Heino Cup blev efterhånden også en meget stor arbejdsbelastning
for bestyrelsen og andre frivillige, idet kravene fra hhv. ryttere og myndighederne over tid
steg markant. Kravene fra rytterne lød bl.a.
på, at de umiddelbart efter løbets afslutning
ville have deres tider og placeringer. Myndighedernes vilkår for at give lov til afvikling af
cykelløb steg tilsvarende. Som det ser ud i
dag, skal der foreligge tilladelse om afholdelse af cykelløb fra kommuner og politi, ligesom
alle trafikofficials skal være uddannede. Alt
dette bevirkede, at det blev svært at skaffe
hjælpere, og vi besluttede at stoppe løbet.
Man kan vel sige, at vi blev kvalt i løbets egen
succes.

Da klublivet i vores afdeling som beskrevet
kan være vanskeligt, forsøger vi at bygge
det op ved at give tilskud til rytterne, så de
kan komme ud og cykle – uanset om de er
til licensløb, motionsløb, MTB, cross eller
banekørsel. Vi er også med til at arrangere træningslejr i Spanien hver forår, ligesom
der er mulighed for at deltage i Sommer Cup:
et privatarrangeret cykelløb, der består af 9
afdelinger og som køres i Nordsjælland. Vi
arrangerer desuden en fællestur til Jylland,
der igennem de sidste 10 år har betydet
deltagelse i Kongeetapen, der arrangeres
af DCU i forbindelse med det professionelle
cykelløb Danmark Rundt. Et løb, som afsluttes op ad den berømte og stejle Kiddesvej
i Vejle. Herefter venter vi og ser de professionelle køre deres sidste omgange op ad
Kiddesvej, inden vi kører hjem igen.

Dette betyder imidlertid ikke, at afdelingen
ikke har noget at tilbyde. Klubben har været
en licensklub i næsten alle årene med licensryttere, der kører løb i DCU-regi, og vi har
konstant ligget på mellem 10 og 20 ryttere. I de sidste år har gennemsnitsalderen
blandt vores medlemmer været stigende.
Vores unge dygtige ryttere er faldet fra, idet
det kræver meget træning, hvis man vil begå
sig i felterne. Arbejdsforholdene i politiet
har ikke gjort denne udfordring lettere. Med
skiftende arbejdstider og konstante ændringer i vagterne har de unge meldt fra, idet de
synes, at der er for svært at få dagligdagen
til at hænge sammen med både familieliv og
cykeltræning.

Som tak for året holder afholder vi en årlig
julefrokost. Ved denne lejlighed har vi tradition for at invitere en ”gammel” tidligere
professionel rytter, der kommer og fortæller
anekdoter fra pågældendes aktive karriere.
Mange af vores medlemmer er rigtig gode til
at lave aftaler om træning, ture, og løb via de
sociale medier, og dette er et potentiale, som
vi skal arbejde videre med. Det vigtigste for
cykelafdelingen er nemlig at få flere ryttere
ud i naturen og på vejene til hyggeligt – men
også fysisk hårdt – samvær.

Da vores medlemmer bor fordelt over det
halve Sjælland, betyder det også, at det kan
være vanskeligt at opretholde et decideret
foreningsliv. Vi har imidlertid et velfungerende
træningssamarbejde med klubben ABC, hvor
der er mulighed for at træne flere gange om
ugen, uanset om man er til licens eller motion.

Se mere om cykelafdelingen på:
http://picykel.dk
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GOLFAFDELINGEN
(STIFTET I 2000)
AF DAN BERTHELIN (AFDELINGSFORMAND SIDEN 2000)

DPM i 2011 på Ledreborg GK. Ledreborg Palace Golf er med sin banelængde på 6.534 m den eneste Sir Nick
Faldo-bane i Skandinavien. Fotoet er fra en tidlig morgen, hvor morgendisen i baggrunden fornemmes alt imens
afdelingsformanden - yderst til højre – skuer bekymret mod ”de højere magter” (foto: Jesper J. Petersen).

Golfafdelingen tog sit udspring på initiativ af
ihærdige og ambitiøse golfspillende politifolk,
der i årene op til år 2000 på eget økonomisk
grundlag og risiko havde afviklet golfturneringen ”Sjælland Open”. Denne turnering var
en pendant til ”Jysk Open”, som en gruppe i
Jylland under Politiets Golf Klub (PGK) havde
afviklet med afsæt i denne klubs dannelse i
1980.

initiativgruppen, at optage golfspillerne i en
underafdeling. Der havde været flere forsøg
på at slå et slag for, at golf ganske bestemt var
en sportsgren på lige fod med mange andre
sportsgrene, og at det svære, men fantastiske
spil, fortjente en mere fremtrædende plads i
politiidrætten.
Golfafdelingen blev derfor stiftet den 25.
januar 2000. Ret hurtigt stod det klart, at
oprettelsen var rigtig set. Ikke mindre en
70 personer var ved udgangen af år 2000

PI-KBH’s bestyrelse besluttede i 2000,
efter flere års uformelt samarbejde med
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Farum. En mulighed som finalist for at spille
denne pragtfulde bane har i nogen grad været
en præmie i sig selv, hvilket mange medlemmer bagefter har givet udtryk for.

blevet medlemmer af afdelingen. Siden er
medlemstallet stødt steget til ca. 180, som i
gennemsnit har været antallet de sidste ca.
10 år. I alt har mere end 300 personer været
medlemmer af afdelingen siden stiftelsen.

Over årene har der tillige været arrangeret
matcher mod Københavns Brandvæsen samt
norske kollegaer fra Oslo Politi i ”Hovedstadsmatchen”. De sidste par år er der desuden
arrangeret match mod Sportsjournalisternes
Golfklub, hvilke tillige er tilfældet i jubilæumsåret for både PI-KBH samt Golfafdelingen.

Efter afdelingen blev stiftet besluttede den
daværende bestyrelse, at den førnævnte
”Sjælland Open” skulle videreføres. Internt
blev Golfafdelingens klubmesterskab den
årligt tilbagevendende match, hvor mere end
1/3 af medlemmerne deltager.

Alle vores aktiviteter har kunnet, og kan kun
gennemføres, idet Golfafdelingen altid har
haft mulighed for attraktive økonomiske
vilkår, når vi ”låner” banefaciliteter hos golfklubber på Sjælland. Det betyder i praksis, at
vi efter aftale får priser til vores medlemmer,
der ofte lægger sig nært op af priserne, som
klubberne tilbyder andre greenfee-spillere.

For at tiltrække nye medlemmer har der i
årenes løb været afholdt mange dage med
”Åbent Hus”, hvor medlemmer fra PI-KBH har
kunnet prøve kræfter med den svære, men
fornøjelige oplevelse at spille golf. Arrangementerne har over årene medført, at mange
af vores medlemmer i dag kommer fra andre
PI-afdelinger. Ikke sjældent er disse kommet
til, når alderen har vanskeliggjort deltagelse
i mere fysisk krævende idrætsdiscipliner.
Arrangementerne har økonomisk gennem
årene fået et ikke uvæsentligt tilskud fra
”Støtteforeningen – PI-Københavns Venner”.

Medlemmer fra afdelingen har gennem alle
årene både på dame- og herresiden været
blandt mestrene og medaljetagerne ved
Danske Politimesterskaber i Golf, ligesom
de har deltaget på DPIF´s landshold. Her er
det ofte blevet til fornemme placeringer og
medaljer ved bl.a. de nordiske mesterskaber.

En anden stor aktivitet i Golfafdelingen er den
årlige ”Stationsturnering”. Turneringen er for
hold med et arbejdsmæssigt tilknytningsforhold til politiets stationer og afdelinger – og
de senere år også pensionister fra etaten. I
begyndelsen deltog 8 hold med minimum
6 deltagere på hvert hold. I dag deltager 20
hold. Dette store antal hold bevirker, at mere
end 120 medlemmer fordeler sig på holdene.
At betegne Stationsturneringen for den største og vedvarende succes for Golfafdelingen
er ingen overdrivelse.

”Det er ganske vist, at golf aldrig går af mode”.
Se mere om Golfafdelingen på:
http://golfafdelingen.dk

Turneringen afvikles efter cupsystemet i
fire puljer, hvor alle spiller mod alle. Derefter
afgør kvartfinaler og semifinaler, hvilke hold
der kvalificerer sig til finalen. Finalen er flere
gange blev afviklet på The Scandinavian i
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FLOORBALLAFDELINGEN
(STIFTET I 2002)
AF HENRIK JØHNK HESS (AFDELINGSMEDLEM SIDEN 2010)

Floorballafdelingen er oprindeligt startet i år
2002 som en motionsforening til helt almindelig ”gymnastiksals-hockey.” Initiativtagerne
var nogle friske betjente fra Station Bellahøj.
Dengang var årets højdepunkt i afdelingen
det årlige opgør mod Brandvæsenet, og der
går den dag i dag mange vilde røverhistorier i
begge lejre fra de historiske derbyer.

Siden velmagtsdagene i 2000’erne og
2010’erne er gennemsnitsalderen steget lidt,
og det sportslige niveau er, som en naturlig
konsekvens, faldet en smule. Floorballsporten med sine intense intervalløb er dog
fremragende motion - også for gamle drenge, og dét kombineret med et stærkt socialt
fællesskab gør, at klubbens medlemmer uge
efter uge trodser aldersrelaterede skavanker,
lange køreveje, skæve arbejdstider og familielivets udfordringer for at deltage til både
træning og kampe.

I takt med at ”innebandy” kom til Danmark fra
Sverige under det mere internationale – og for
de fleste mere velkendte – navn ”Floorball”,
var PI-Floorball faktisk med til at etablere
og udbrede sporten i Storkøbenhavn. Vores
afdeling har således været at finde i 1. division
nærmest siden opstarten af Danmarksturneringen, og PI-Floorball er den dag i dag
en kendt og respekteret klub blandt de øvrige traditionsklubber i området. For at kunne
følge med i den sportslige udvikling, åbnedes på et tidspunkt op for at også civile kunne
blive medlemmer af klubben. Disse har sidenhen i antal været dominerende i klubben,
selvom der altid har været en god håndfuld
politibetjente som medlemmer også.
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I 2019 har klubben et enkelt hold tilmeldt
Danmarksturneringen i Sjællandsserien, hvor
vi spiller med i den sjove ende af tabellen.
Klubben tæller i dag lige knapt 30 medlemmer i alderen 25-45 år, som træner hver
onsdag kl. 20-22 i Bellahøjhallen Hal 2. Alle
uanset køn, alder, form, erfaring og ambitionsniveau er meget velkomne!
”I Dronningens navn – Så trækker vi stavene!”
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BRASILIANSK JIU-JITSU
(STIFTET I 2017)
AF ANDERS MICHAELSEN (AFDELINGSFORMAND SIDEN 2017)

Danish Open

Vi er den nyeste afdeling under PI-KBH, og
nok også én af de PI-afdelinger, hvor nogen
måske vil være i tvivl om, hvad idrætsgrenen,
som vi udøver, egentligt er for en størrelse.

sig for kampsporten Brasiliansk Jiu-Jitsu. Via
vores store interesse for idrætten, og det, at
vi ingen måtter havde at træne på, gjorde,
at vi med små skridt fik oprettet afdelingen
under PI-KBH. Med økonomisk støtte herfra
fik vi pludselig mulighed for at indkøbe udstyr
i form af måtter mv. Vi kunne altså nu komme
til at træne sammen med andre interesserede kollegaer i politiet. Et par år senere er vi

Afdelingen for Brasiliansk Jiu-Jitsu opstod
blandt få venner ansat på Station Bellahøj i
2017. Skæbnen havde gjort, at en lille håndfuld
betjente på Bellahøj åbenbart interesserede
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nu gået fra tre personer, der mødtes i en kold
kælder, til i dag at have et stort måtteområde,
trænere og faste træningstider.

at benytte sig af en række kampsportsteknikker fra forskellige kampsportsarter (heraf
navnet). MMA anvender primært elementer
fra Brasiliansk Jiu-Jitsu, når kampen ender
på gulvet. Og netop dette gør vores kampsport yderst relevant for politibetjente, da
langt de fleste sammenstød med voldelige
eller udad-reagerende borgere ofte vil ende
på jorden. Som udøver af Brasiliansk JiuJitsu får du nemlig en idé om, hvordan man
kontrollerer og passiviserer en person – dette
gør anvendeligheden af vores idrætsgren
uhyre relevant i elementer af politiarbejdet.
Desværre er der i politiet ikke fokus på det
at håndtere gerningsmænd – dette til trods
for, at der ellers er stor sandsynlighed for, at
en politibetjent i løbet af sin aktive karriere vil
komme i voldelige sammenstød med personer. En fordel ved vores kampsport er, at der
meget sjældent opstår skader, idet slag ikke
er en del af idrætten. Med det sagt er Brasiliansk Jiu-Jitsu selvfølgelig en nærkampsport,
hvor man kommer tæt på hinanden – men det
er min påstand, at både dine knæ og ankler
er meget mere udsatte i mere traditionelle
danske idrætsgrene såsom fodbold og håndbold.

Vi fandt nemlig hurtigt ud af, at vi ikke var
alene om at nørde Jiu-Jitsu. Rundt omkring i
andre afdelinger fandtes både øvede og nybegyndere, og vi har nu fundet sammen på tværs
af politiafdelinger og hygger os med at slås
med hinanden. Livvagter, beredskabet, efterforskningen, lufthavnen – folk kommer fra vidt
forskellige afdelinger for at træne Brasiliansk
Jiu-Jitsu. Vi er stadig ikke mange, men vi har
flyttet os meget, siden afdelingen blev etableret, ligesom flere og flere fortsat får øjnene
op for kampsporten og bliver grebet af den.
Mange løber imidlertid også bort efter første
træning i Brasiliansk Jiu-Jitsu, og det kan vi
i afdelingen egentligt godt forstå, selvom vi
selvfølgelig ærgrer os over det. At folk løber
skrigende bort fra kampsporten ved første
øjekast er en generel udfordring for Brasiliansk Jiu-Jitsu over hele verden. Årsagerne
skal nok findes i flere omstændigheder: at
kæmpe mod et andet menneske, indtil én af
parterne overgiver sig, kan selvfølgelig være
ganske grænseoverskridende. Særligt når
man som nybegynder med alt sandsynlighed vil blive domineret, og dermed meget
hurtigt vil ligge nederst i kampen mod sin
modstander, der ofte vil være en mere erfaren
kæmper. Hvis man overvinder dette kritiske
punkt, vil man imidlertid hurtigt opleve det
sjove begynde: når man ikke ligger nederst
længere, og man opdager, at kampen mod
modstanderen bliver et skakspil om de rigtige
greb og teknikker. Alt sammen bidrager det til
at skaren af kæmpere, der finder kampsporten sjov, bliver virkelig dedikerede, ligesom
idrætten som oftest bliver en væsentlig del
af de kampudøvendes liv og identitet.
Kampsporten er meget anvendt i kampsporten Mixed Martial Arts (MMA), hvor
udøverne forsøger at vinde over hinanden ved
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Polyfa Consultants A/S
Rådgivningsfirma for den europæiske
forsvarsindustri. Formidler salg af materiel
til politiet og det danske forsvar.
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AT I C O N
RÅDGIVENDE INGENIØRER
Kvaliteten for dit byggeri, starter hos din rådgiver

Står du med en ombygning, tilbygning eller
renovering, så kan ATICON hjælpe dig med de
statiske beregninger, tekniske beskrivelser og
konstruktionstegninger for prissætning og
udførelse. Start din projektering hos ATICON,
som er klar til en uforpligtende samtale. Vores
rådgivning bliver altid tilpasset dit behov, så
vores priser er i tråd med det, der skal udføres.
Ser frem til at høre fra dig.
Med venlig hilsen
Torben Lange, Adm. direktør, M. Sc. i byggeteknologi

ATICON ApS
Grønholtvej 31
DK-2650 Hvidovre

M: +45 20 640 579
E: tia@aticon.dk
W: www.aticon.dk

Kvalitet og design - Håndværk til alle
info@toftkobber.dk • www.toftkobber.dk
Tlf. 47 10 04 70

En aktiv forening i 100 år
fortjener et stort tillykke!
Popermo Forsikring ønsker Politiets Idrætsforening, København
hjertelig tillykke med jeres 100 års jubilæum.
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Forsikring for de udvalgte

Popermo Forsikring GS
C.F. Tietgens Boulevard 38
5220 Odense SØ

Telefon 66 12 94 48
popermo.dk
CVR 61 67 23 11

Popermo er et dansk forsikringsselskab
og er medlem af Garantifonden
for skadesforsikringsselskaber

TÆNK
ANDERLEDES
SPAR BÅDE TID OG PENGE PÅ DIT FORENINGSBLAD
Mangler du et foreningsblad, eller har du allerede ansvaret
for et, kan vi tilbyde at løfte opgaven med produktionen. Et
foreningsblad er ofte det vigtigste bindeled mellem forening
og medlemmer.
Vi har mange års erfaring i produktion af foreningsblade, og
kan være behjælpelige med layout, tryk, distribution og eventuelt annoncesalg til hel eller delvis finansiering af bladet.
Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige trykopgaver, f.eks. programmer, billetter, plakater, flyers og visitkort.
Kontakt os for en uforpligtende snak, vi deler gerne ud af
vores erfaring...

FL SportMarketing · Agerbakken 21 · 8362 Hørning · fl@flreklame.dk · t. +45 7022 1870

TAKSIGELSE
Der ligger et stort arbejde bag et jubilæumsskriftet, og jeg vil derfor rette en stor tak til en række
personer og institutioner, der har bidraget ved tilblivelsen af skriftet.
Først og fremmest skal lyde en stor tak til alle skriftets bidragsydere, der har leveret fotos og
vidnesbyrd om idrætsforeningen og dens afdelinger i dag og igennem tiderne. Også en stor
tak til foreningens forretningsudvalg, der har muliggjort realiseringen af jubilæumsskriftet og
som i processen er kommet med gode inputs.

Derudover skal rettes en særlig tak til følgende personer og institutioner,
her nævnt i alfabetisk rækkefølge:
Anders Brandt Lundager for arbejdet som redaktør og forfatter på skriftet.
Anders Norup Jørgensen for eftersøgning af historisk materiale og velvillig hjælp med at
opspore information om foreningen.
Birthe Lundager for korrekturlæsning af afsnittet om foreningens tidlige historie.
Christine Bertelsen, vores utrættelige koordinator, der blandt meget andet har kulegravet
historisk materiale og fakta om foreningen samt læst korrektur på skriftet.
Dansk Politiidrætsforbund for at have givet os materiale i form af idrætsblade til gennemsyn samt fotos.
FL reklame for altid venlig og kyndig grafisk layout samt tryk af skriftet.
Mogens Voigts for noter til foreningens historie i anden halvdel af 1990’erne samt ajourføring af de mange fakta om foreningen (idrætsresultater, æresmedlemmer mv.), der findes på
hjemmesiden og som her er gengivet i appendiks.
Politimuseet for historiske fotos til skriftet.
Thea Brandt Lundager for korrekturlæsning af afsnittet om foreningens tidlige historie.

Politiets Idrætsforening, november 2019
Gunnar Nørager,
Formand for Politiets Idrætsforening, København
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M A Entreprise ApS
Landsbygaden 21C
2630 Tåstrup
28129752 / 29997700
SE-nr. 37215686
ma_transport@outlook.com

Rosa-Lina Andersen
Direktør & ejer

Skin & Colors Tattoo
Sønderlandsgade 16
7500 Holstebro
www.skincolorstattoo.dk
Find os på facebook

Vi yder 1 års service (dvs. Hvis du kommer til skade med sårbehandlingen eller hvis du syntes at skyggerne er blevet for lyse, så retter vi til
EŃ gang gratis indenfor et år.)

Buller Tex Flemming Olsen
Økonomi
Terapi & Healing

Østervej 1a Benløse • 4100 Ringsted
Tlf. 29 36 11 02

Det gamle værtshus
Cafe under uret har de
sidste 4 år været frokostrestaurant med
fokus på den gode danske
smørrebrødstradition

RESTAURANT UNDER URET

Øster Farimagsgade 4, 2100 København Ø
www.restaurantunderuret.dk
Tlf. 28 35 35 10

APPENDIKS
FORRETNINGSUDVALG
OG ØVRIG BESTYRELSE I 2019

FU og den øvrige bestyrelse i september 2019.
Fra venstre mod højre: Lasse Kallehauge (formand for Floorballafd.), Jan Kofoed (formand for Orienteringsafd.),
Lena Dahl (bestyrelsesmedlem i Bowlingafd.), Dan Berthelin (formand for Golfafd.), Mogens Voigts (webmaser),
Jens Skovbjerg Jensen (bestyrelsesmedlem i Bordtennisafd.), Brian Lüthje (formand for Sejlsport- og Kajakafd.),
Christine Bertelsen (administrativ medarbejder på Idrætskontoret), Johannes Risbjerg (formand for Cykelafd.),
Leif Berg Sørensen (bestyrelsesmedlem i Motionsafd.), Rasmus Schultz (formand for Gymnastikafd.),
Anders Pedersen (bestyrelsesmedlem i Fodboldafd.), Claus Hansen (næstformand i PI-KBH’s FU),
Kristian Kjær Jensen (kasserer i PI-KBH’s FU), Preben Jørgensen (bestyrelsesmedlem i Skytteafd.),
Sune Elleby (bestyrelsesmedlem i Brasiliansk Jiu Jitsu-afd.), Ea Busch Nielsen (medlem af PI-KBH’s FU),
Morten Bollesen (formand for Judoafd.).
Ikke tilstedeværende er en repræsentant for Badmintonafd. samt formand for PI-KBH, Gunnar Nørager.
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FORRETNINGSUDVALGET
Formand

Pk. Gunnar Nørager, Efterforskningsenheden

Næstformand

Claus Hansen, Efterforskningsenheden

Kasserer

Pa. Kristian Kjær Jensen, Rigspolitiet

FU-medlem

PA. Ea Busch Nielsen, Københavns Politi

DEN ØVRIGE BESTYRELSE
Badminton

Pa. Casper Stendevad Christensen, Station City

Bordtennis

Pensionist, Poul-Erik Sloth Andersen

Bowling

Pensionist, Lars Jacobsen

Brasiliansk Jiu Jitsu

Pa. Anders Michaelsen

Cykling

Pensionist, Johannes Risbjerg Johansen

Dykning

Pa. Morten Steen Rasmussen, Vagtcentralsektionen

Floorball

Pa. Michael Warren, Station City

Fodbold

Fg. Marcus Persson

Golf

Pa. Dan Berthelin, Efterforskningsenheden

Gymnastik

Pk. Rasmus Agerskov Schultz, Specialenheden

Judo

Pa. Morten Bollesen, Rigspolitiet

Motion

Pa. Henrik Loose, Efterforskningsenheden

Orientering

Pa. Jan Kofoed Nielsen, Personaleafdelingen

Sejlsport

Pa. Brian Lüthje, Efterforskningsenheden

Skydning

Pa. Michael Randrup

Idrætsmærkeudvalget

Pensionist, Børge Nielsen

Regnskabskontroll.

Pensionist, Vilhelm Jensen
Pensionist, Anders Norup
Maria Lundgaard, suppleant
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RØDOVRE KØRESKOLE

KØREKORT MED OMTANKE
Rødovrevej 245 • 2610 Rødovre
Telefon 36 126 125 • www.rodovrekoreskole.dk

Industriholmen 51 • 2650 Hvidovre
Tlf. 33 29 60 00 • www.convena.com

Esbjerg • Grindsted • Varde • Vejen
www.vucvest.dk

Hvissingestræde 12
2600 Glostrup
Telefon: 40 55 07 88
E-mail: olarsen@mail.tele.dk
www.murermesterolelarsen.dk

VI LAVER ALT
indefor blomster og
dekorationer
til alle livets stunder
God koordinering og høj fleksibilitet
Faguddannede medarbejdere • Netværk og overvågning
Mindre administration, så vi kan tilbyde konkurrencedygtige priser

Hørvænget 11 • 2630 Taastrup
Tlf. 30 24 44 96 • www.lb-teknik.dk

DET SORTE TRÆ
Kom ind i butikken og få en snak med vores
kreative og dygtige blomsterdekoratører.
Istedgade 12
33 24 03 01 • www.detsortetræ.dk
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Komplet Interieur A/S

Poppelgårdvej 17 • 2860 Søborg
Tlf. +45 4399 0408
info@komplet-as.dk
www.komplet-as.dk
Hotelindretninger og indretning af caféer

Rødovre Fest og Serviceudlejning

BYGNINGSENTREPRISER

Ejby Industrivej 28 E • 2600 Glostrup
Tlf. 30 30 87 40
roedovrefestogserviceudl@gmail.com
www.roedovrefest.dk

F. Rasmussen’s Eftf. ApS
Snedker/Tømrer og inventararbejder

Nyholms Allé 11 • 2610 Rødovre
Tlf. 38 19 38 82 • Fax 38 88 38 82
E-mail: fr-byg@entrepriser.dk • www.fr-byg.dk

De Blå Busser
bustransport af enhver art

Snedkervej 4 • 6700 Esbjerg
Tlf. 75 15 00 88 • www.blaabusser.dk

APPENDIKS
PI-KBHS ÆRESMEDLEMMER
ÅRSTAL

NAVN PÅ ÆRESMEDLEM

IDRÆTSGREN

Jesper Larsen

Forretningsudvalg

Morten Rasmussen

Undervangsrugby-Dykkerafd.

2014

Anders Norup Jørgensen

Idrætskontoret

2010

Henrik Borris Jensen

Badminton

2009

Hanne Bech Hansen

Protektor

Kurt Gullits Rasmussen

Forretningsudvalg

Hans Jensen

Bordtennis

Poul-Erik Sloth Andersen

Bordtennis

Lars Jacobsen

Bowling

2007

Jørn Møller

Forretningsudvalg

2005

Per Larsen

DPIF-formand

Mogens Voigts

Forretningsudvalg

2000

Benny Rusborg

Bordtennis/Kontor

2002

1999

Jens Boesen

Judo

2005

1996

Kurt Olsen

DPIF-PI-formand

Vilhelm Jensen

Forretningsudvalg

Carsten Jensen

Judo

Per Nielsen

DPIF-Skydning

1994

Kurt Kristensen

Forretningsudvalg

1992

Svend Holm-Nielsen

Forretningsudvalg

1998

Aksel Mosebo Rasmussen

Skydning

1992

Orla B. Larsen

Skydning

2005

1982

Holger Rosenqvist

Forretningsudvalg

2009

1981

Viggo de la Motte

Fodbold

1986

1980

Niels Peter Hvegholm

Forretningsudvalg

1998

1976

Helge Victor Palskjold

Forretningsudvalg

1978

Jørgen Wivet Sandholt

Forretningsudvalg

2002

1973

Svend Anton V. Rasmussen

Forretningsudvalg

?

1965

Rasmus Munk Pedersen

Forretningsudvalg

1986

Poul Emil Peter Olsen

Forretningsudvalg

1983

Hans Christensen

Forretningsudvalg

1992

1933

Hans Henrik Bondo

Underviser

?

1924

Anders A. J. Blicher

Forretningsudvalg

?

2017

2008

1920

99

2020

DØD

2016

2017

2008

Ribe Autolak
Ørstedsvej 49 • 6760 Ribe

Tlf. 31 32 70 97

Flyvergrillen
v/ Jannie Eilsø
Amager Landevej 290
2770 Kastrup
Tlf. 32 51 70 18

LMJ Auto
Løjtegårdsvej 169 • 2770 Kastrup
Tel: +45 32 52 41 37 • Mob: +45 30 52 41 37
lmjauto@lmjauto.dk • www.lmjauto.dk

Aut. El-installatør
www.jacobsel.dk

Hong Kong
Nyhavn 7, Kld.
1051 København K
Tlf. 33 12 92 72

RENOVERING • NYBYG

Sønder Boulevard 127 • 1720 København V • Tlf. 20 78 70 89 • info@thk-el.dk • www.thk-el.dk

Alt i låse, værktøj & beslag til
sikringsbranchen

Marielundvej 45D
2730 Herlev
Tlf. 38 28 31 11

Info@danzafe.dk
www.danzafe.dk
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FORMÆND FOR PI-KBH 1920-2019
1920 – 1924

1926 – 1928

1924 – 1926

Anders A. J. Blicher
1928 – 1934

Fritz Jacobsen
1936 – 1946

1934 – 1936

Fritz Jacobsen
1946 – 1953

Carsten Arbøl

Rasmus Munk-Pedersen

Jørgen Sandholt

Kurt Olsen
2000 – 2002

1996 – 2000

Gert Sejbak

Vilhelm Jensen
2002 – 2008

Thor Dahl-Jensen
1975– 1982

1953 – 1975

1982 – 1996

Sofus E. A. Bloch-Larsen

2012 –

2008 – 2012

Jesper Larsen

Henrik Wiberg

1920

Claus Oxfeldt
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2020

Gunnar Nørager

Hedeager 3 • 2605 Brøndby • Tlf. 40 32 43 01
www.danskdorsikring.dk

Esbjergvej 42 • 6600 Vejen • Tlf. 24 28 30 00 • www.horsetravel.dk

Alt havearbejde udføres

APPENDIKS
AFDELINGSOVERSIGT FOR PI-KBH
IGENNEM TIDEN 1920-2019
1.

Gymnastikafdelingen stiftet 1920

2.

Bokseafdelingen stiftet 1920 (nedlagt i 1996)

3.

Fodboldafdelingen stiftet 1920

4.

Svømmeafdelingen stiftet 1920 (opslugt i Mangekampafdelingen i 1996)

5.

Atletikafdelingen stiftet 1921 (nedlagt i 1999)

6.

Skytteafdelingen stiftet 1921

7.

Bryde-/Vægtløftningsafdelingen stiftet 1921 (vægtløft tilføjet 1944, afdelingen nedlagt i 1991)

8.

Håndboldafdelingen stiftet 1922 (nedlagt i 2016)

9.

Rideafdelingen stiftet 1942 (nedlagt i 1982)

10.

Badmintonafdelingen stiftet 1946

11.

Fægteafdelingen stiftet i 1946 (nedlagt i 1984)

12.		 Bordtennisafdelingen stiftet 1949
13.

Feltsport og orienteringsafdelingen (fra 2003 orienteringsafdelingen) stiftet 1951

14.

Judoafdelingen stiftet 1965

15.

Politifemkampafdelingen stiftet 1967 (opslugt i Mangekampafdelingen i 1996)

16.

Motorsportafdelingen stiftet 1968 (nedlagt 2004)

17.

Sportsdykkerafdelingen stiftet 1970

18.

Volleyballafdelingen stiftet 1978 (nedlagt i 2016)

19.		 Billardafdelingen stiftet 1982 (nedlagt i 1998)
20.

Bowlingafdelingen stiftet 1983

21.

Motionsafdelingen stiftet 1986

22.

Jiu-jitsuafdelingen stiftet 1988 (nedlagt i 2009)

23.

Sejlsport & Kajakafdelingen stiftet 1989 (Kajak tilføjedes i 2013)

24.

Basketballafdelingen stiftet 1992 (nedlagt i 2011)

25.

Cykelafdelingen stiftet 1993

26.

Mangekampafdelingen/Multisportsafdelingen stiftet 1996 (nedlagt i 2006)

27.

Golfafdelingen stiftet 2000

28.

Floorballafdelingen stiftet 2002

29.

Karateafdelingen stiftet i 2007 (nedlagt i 2010)

30.

Brasiliansk Jiu jitsu stiftet 2017
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Sundby Køreskole
Elbagade 22 B
2300 København S
Tlf. 21 27 16 15
www.sundbykoereskole.dk

www.absalon-security.dk

Lyngby Hovedgade 49, 2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 87 06 07

SMARTE LØSNINGER TIL DET NORDISKE MARKED

Affugteren er
perfekt til steder,
hvor fugt kan
være et problem.
De har et bredt
kapacitetsområde, og et lavt
energiforbrug

...........

Varmpepumperne kan fås som væg-,
kassette eller gulvmodel.
Fælles for dem alle er den høje
SCOP og tidsløse design

Få varme/køl
lige hvor du befinder dig. Nem
installation med
brugervenlig
betjening

Vesterlundvej 11 • 2730 Herlev
Tlf. 44 94 22 93
www.etrasborg.dk

GigaLaserbehandlinger lindrer
smerter og hjælper helingsprocessen.
Uden bivirkninger.
Når kroppen gør ondt tyer de fleste desværre som refleks til smertestillende
medicin. Det dæmper smerterne, men heler ikke årsagen og kan have bivirkninger. På Hellerup Laserklinik behandler vi smerter med GigaLaser-terapi:
Det hjælper bl.a. på kroniske smerter forårsaget af slidgigt og leddegigt, og
akutte skader i ledbånd, forstuvninger, fibersprængninger, inflammation og
smerter i nakke og ryg.
GigaLaser-lys er koncentreret energi til den naturlige heling. Laserlyset trænger dybt ind i vævet, helt ind til den enkelte celle og sætter gang i kroppens
naturlige reparationsmekanismer. Det forstærker helingsprocessen og styrker immunforsvaret. Jo hurtigere behandlingen sættes igang, målrettet og
effektivt på det smertende sted, feks. efter en akut opstået skade, jo kortere
bliver restitutionstiden.
Antallet af behandlinger varierer alt efter smerternes/skadens omfang. Du er
velkommen til en snak om, hvad problemet er og om vi mener GigaLaserterapi kan hjælpe i din situation.
Ring og fortæl, eller aftal et møde på klinikken, hvor vi kan uddybe
GigaLaserens mange muligheder for smertefri smertelindring.

Strandvejen 102 E, 5. sal
2900 Hellerup
hellerup-laserklinik.dk
Tlf. 39181939

210x138-smerbehandling-annonce-.indd 2

Hellerup Laserklinik
05/09/2017 14.20

APPENDIKS
VUNDNE INDIVIDUELLE DANSKE
MESTERSKABER 1920-2018
Siden 1920 har PI-København vundet i alt 235 individuelle danske mesterskaber

ÅRSTAL
2018

2017

2016

2014

2013

2011

2010

2009

HVEM

IDRÆTSGREN

Benjamin Darville

Judo

100 kg.

Oliver Nelmark

Judo

90 kg.

Benjamin T. Kjeldsen

Judo

81 kg.

Mathias Ferré

Judo

66 kg.

Benjamin Darville

Judo

-100 kg.

Oliver Nelmark

Judo

-90 kg.

Benjamin T. Kjeldsen

Judo

-81 kg.

Frederik T. Jørgensen

Judo

+100 kg.

Oliver Nelmark

Judo

90 kg.

Benjamin Darville

Judo

81 kg.

Anders B. Olsen

Judo

73 kg.

Mathias Ferre Poulsen

Judo

66 kg.

Frederik T. Jørgensen

Judo

+100 kg.

Frederik T. Jørgensen

Judo

Åben klasse

Benjamin Troest

Judo

-81 kg.

Frederik T. Jørgensen

Judo

+100 kr.

Frederik T. Jørgensen

Judo

Åben klasse

Benjamin Troest

Judo

-81 kg.

Christoffer Holmegaard

Judo

+100 kg.

Frederik Jørgensen

Judo

-100 kg.

Frederik Jørgensen

Judo

Åben klasse

Thomas Iburg

Judo

81 kg.

Christoffer Holmgaard

Judo

+100 kg.

Frederik Jørgensen

Judo

Åben klasse

Dan Bjævertoft

Judo

73 kg.

Thomas Iburg

Judo

81 kg.

Thomas Bach

Judo

100 kg.

Frederik Jørgensen

Judo

Åben klasse
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2008

Thomas Iburg

Judo

81 kg.

Frederik Thordal

Judo

90 kg.

Kim Christiansen

Judo

90 kg.

Torkil Sundstrup

Karate

75 kg.

Lars Maagaard

Judo

81 kg.

Christian Andersen

Judo

100 kg.

2000

Lars Maagaard

Judo

81 kg.

1999

Thomas Flåten

Judo

60 kg.

Lars Maagaard

Judo

81 kg.

1998

Peter Larsen

Judo

90 kg.

1997

Conny Jensen

Sportspistol

Thomas Bjørn Hansen

Judo

+100 kg.

Leon Frederiksen

Judo

71 kg.

Thomas Bjørn Hansen

Judo

+95 kg.

Conny Jensen

Sportspistol

Bettina R. Andersen

4 km. Cross

Bettina R. Anderen

8 km. Cross

2007

2001

1996

1995

Information mangler

1994

Bettina R. Andersen

15 km. landevejsløb

Tommy Mortensen

Judo

u/65 kg.

Lars Maagaard

Judo

u/71 kg.

Peter Larsen

Judo

u/86 kg.

Carsten Jensen

Judo

u/95 kg.

Carsten Jensen

Judo

Åben klasse

Allan Trampedach

Judo

u/71 kg.

Christian Andersen

Judo

u/86 kg.

Peter Larsen

Judo

u/95 kg.

Peter Larsen

Judo

Åben klasse

Bettina R. Andersen

1500 meter løb

4.26,43 min.

Bettina R. Andersen

3000 meter løb

9.32,72 min.

Sune Petersen

Judo

u/65 kg.

Tommy Mortensen

Judo

u/71 kg.

Allan Trampedach

Judo

u/78 kg.

Claus Larsen

Judo

u/86 kg

Carsten Jensen

Judo

u/95 kg.

Carsten Jensen

Judo

Åben klasse

1993

1992
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54,19 min.
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ÅRSTAL
1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

HVEM

IDRÆTSGREN

Peter Larsen

Judo

u/86 kg.

Carsten Jensen

Judo

u/95 kg.

Carsten Jensen

Judo

Åben klasse

Mettelise Klausen

Judo

u/61 kg.

Carsten Jensen

Judo

u/95 kg.

Carsten Jensen

Judo

Åben klasse

Claus Lynggaard

Diskoskast

52,12 meter

Mettelise Klausen

Judo

u/61 kg.

Carsten Jensen

Judo

u/95 kg.

Carsten Jensen

Judo

Åben klasse

Claus Lynggaard

Diskoskast

54,02 meter

Carsten Jensen

Judo

u/95 kg.

Carsten Jensen

Judo

Åben klasse

Carsten Jensen

Judo

u/95 kg.

Carsten Jensen

Judo

Åben klasse

Carsten Jensen

Judo

u/95 kg.

Carsten Jensen

Judo

Åben klasse

Christian Commey

Judo

o/95 kg.

Michael Henningsen

Kuglestød

Lars Frost

Judo

u/86 kg.

Carsten Jensen

Judo

u/95 kg.

Carsten Jensen

Judo

Åben klasse

Hans Pommersgaard

Judo

o/95 kg.

Michael Henningsen

Kuglestød

Michael Palner

Judo

u/78 kg.

Carsten Jensen

Judo

u/95 kg.

Carsten Jensen

Judo

Åben klasse

Mettelise Klausen

Judo

u/61 kg.

Michael Henningsen

Kuglestød

17,10 meter

Carl E. Falbe Hansen

Længdespring

7,18 meter

Michael Palner

Judo

u/78 kg.

Carsten Jensen

Judo

u/95 kg.

Carsten Jensen

Judo

Åben klasse

Per Krogh

Judo

o/95 kg.

Michael Henningsen

Kuglestød
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16,30 meter

16,24 meter

16,56 meter

APPENDIKS
Bonnie Sandell

Fripistol

279 point

Kell Runland

Silhuetpistol

572 point

Michael Hemmingsen

Kuglestød

16,91 meter

Kjeld Andresen

Diskoskast

51,11 meter

Michael Hemmingsen

Kuglestød

16,92 meter

Kjeld Andresen

Diskoskast

48,96 meter

Kjeld Andresen

Vægtkast

17,93 meter

Bonnie Sandell

Standardpistol

Michael Hemmingsen

Kuglestød

16,60 meter

Kjeld Andresen

Diskoskast

54,34 meter

Kjeld Andresen

Kastefemkamp

Bonnie Sandell

Fripistol

281 point

Bonnie Sandell

Standardpistol

581 point

Kell Runland

Silhuetpistol

584 point

Bonnie Bruhn

Standardpistol

282 point

Niels Lund

Vægtløftning – træk

Bo Lilja

50 meter riffel, helmatch

1140 point

Käthe Nielsen

15 meter riffel

342 point

Niels Lund

Vægtløftning – træk

127,5 kg.

Niels Lund

Vægtløftning – stød

162,5 kg.

Niels Lund

Vægtløftning – sammenl.

Bonnie Bruhn

Fripistol

568 point

Kell Runland

Silhuetpistol

584 point

Kell Runland

Silhuetpistol

576 point

Kell Runland

Silhuetpistol

581 point

1975

Kell Runland

Luftpistol

372 point

1974

Jette Petersen

15 meter riffel

339 point

Orla B. Larsen

Grovpistol

574 point

Kell Runland

Silhuetpistol

580 point

1973

Kell Runland

Silhuetpistol

577 point

1972

Kell Runland

15 meter fripistol

264 point

Kell Runland

Silhuetpistol

588 point

Jette Petersen

15 meter riffel

290 point

Kell Runland

15 meter fripistol

273 point

Kell Runland

Grovpistol

575 point

Kell Runland

Silhuetpistol

578 point

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1976

1971

1920
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575 point

4033 point

110 kg.

290 kg.
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HVEM

IDRÆTSGREN

Gustav Martin

Judo

Kell Runland

Standardpistol

1969

Gert Petersen

Judo

1967

Erik Bisgaard

Feltsport

Egon Stephansen

50 m. riffel, liggende

394 point

1966

Egon Stephansen

50 m. riffel, liggende

386 point

1965

Palle Frey

Fægtning

1964

Gunnar Bagge

Fripistol

509 point

Egon Stephansen

300 m. armé, liggende

189 point

Palle Frey

Fægtning

A. Mosebo Rasmussen

50 m. riffel, stående

Max Borg Petersen

Silhuetpistol

30/565 point

Aksel Thorsager

Kuglestød

16,49 meter

N. Duus Hansen

Grovpistol

30/549 point

Per Nielsen

Silhuetpistol

60/556 point

Egon Stephansen

50 m. riffel, knælende

384 point

Egon Stephansen

300 m. riffel, stående

178 point

Egon Stephansen

300 m. fri riffel, helmatch

547 point

Palle Frey

Fægtning

Sabel

Aksel Thorsager

Kuglestød

15,29 meter

Gunnar Bagge

Fripistol

521 point

Egon Stephansen

300 m. fri riffel, stående

172 point

Gunnar Bagge

Fripistol

523 point

Per Nielsen

Silhuetpistol

Egon Stephansen

50 meter riffel

390 point

Egon Stephansen

300 meter riffel-stående

170 point

Egon Stephansen

300 meter – armè- stå.

168 point

Aksel Thorsager

Kuglestød

16,50 meter

Poul Cederquist

Vægtkast

16,96 meter

Poul Cederquist

Hammerkast

53,33 meter

Per Nielsen

Silhuetpistol

60/550 point

Henning Larsen

Silhuetpistol

60/550 point

Gunnar Bagge

Fripistol

Poul Cederquist

Vægtkast

16,77 meter

Poul Cederquist

Hammerkast

55,33 meter

1970

1963

1962

1961

1960

1959

1958

1920

110
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552 point

Sabel

Sabel
377 point

60/550 point

263 point
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1957

1956

1955

1954

1953

1952

1951

1950

1949

1948

Thomas Bloch

Spydkast

60,76 meter

Aksel Thorsager

Kuglestød

15,41 meter

Poul Cederquist

Vægtkast

16,79 meter

Erik Christensen

110 meter hækkeløb

Erik Lauridsen

Grovpistol

60/545 point

Per Nielsen

Silhuetpistol

60/556 point

Palle Frey

Fægtning

Erik Christensen

100 meter hækkeløb

Poul Cederquist

Vægtkast

16,06 meter

Poul Cederquist

Vægtkast

16,72 meter

Poul Cederquist

Hammerkast

53,76 meter

John Hansen

Spydkast

61,73 meter

Erik Christensen

110 meter hækkeløb

15,2 sek.

Erik Christensen

400 meter hækkeløb

54,5 sek.

Per Nielsen

Grovpistol

60/540 point

Per Nielsen

Silhuetpistol

60/543 point

Thomas Bloch

Spydkast

59,16 meter

Poul Cederquist

Vægtkast

16,50 meter

Poul Cederquist

Hammerkast

51,88 meter

Poul Cederquist

Vægtkast

16,50 meter

Erik Nissen

Højdespring

Palle Frey

Fægtning

Sabel

Per Nielsen

Grovpistol

30/270 point

Poul Cederquist

Vægtkast

16,31 meter

John Hansen

Spydkast

61,17 meter

Erik Nissen

110 meter hækkeløb

Erik Nissen

Højdespring

1,85 meter

Poul Cederquist

Hammerkast

53,54 meter

Poul Cederquist

Vægtkast

15,97 meter

Henning Larsen

Grovpistol

30/281 point

Per Nielsen

Grovpistol

30/280 point

Poul Cederquist

Hammerkast

44,06 meter

John Hansen

Spydkast

61,45 meter

Hans Theilersgaard

Grovpistol

30/264 point

Erling Lauridsen

Brydning

Letsværvægt

1920
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15,2 sek.

Sabel
14,8 sek.

1,85 meter

14,9 sek.
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T.P. Maler

- malerarbejde udført med et smil på læben

Stubmøllevej 1 • 2450 København SV
Tlf. 28 32 82 70 • tpmaler6@gmail.com
www.tpmaler.dk

BE Consult
Æblehaven 9 • 2680 Solrød Strand
Ikke alle er lige gode til tal
BE Consult kan hjælpe dig med det hele

Tel. 40 18 81 87

info@birgereskildsen.dk
www.birgereskildsen.dk

Dosseringens hundebad
v/ Ane Buch
Rødovrevej 31 • 2610 Rødovre

Vognmand

Latif Idrizi
Vesterbrogade 120 st
1620 København V

BCN Gruppen

Tlf. 33 24 07 06

Smedeland 7, St. 6, 2600 Glostrup

Vi hverver, støtter og samler
de frivillige i beredskabet
∆
Vi lærer borgere at forebygge
∆
Vi skaffer nye brandfolk

Tlf.: 35 39 78 49

Restaurant & Selskab

Hvidovrevej 92
2650 Hvidovre
www.artikok.dk
36 75 07 41

Tlf. 40 91 31 27
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HVEM

IDRÆTSGREN

Erling Lauridsen

Brydning

Letsværvægt

Poul Cederquist

Hammerkast

50,59 meter

John Hansen

Spydkast

60,55 meter

Alf Runedal

Kuglestød

13,70 meter

John Hansen

Spydkast

61,89 meter

Frits Gramstrup

Boksning

Sværvægt

John Hansen

Spydkast

62,79 meter

Alf Runedal

Diskoskast

43,63 meter

Alf Runedal

Kuglestød

13,71 meter

Erling Lauridsen

Brydning

Mellemvægt

Alf Runedal

Diskoskast

40,98 meter

John Hansen

Spydkast

61,49 meter

1943

Erling Lauridsen

Brydning

Mellemvægt

1942

Emil Thers

Diskoskast

43,56 meter

Holger Hansen

Længdespring

6,88 meter

1941

Emil Thers

Diskoskast

41,32 meter

1939

Holger Hansen

100 meter løb

10,8 sek.

Holger Hansen

200 meter

22,4 sek.

Holger Hansen

100 meter løb

10,6 sek.

Holger Hansen

200 meter løb

22,6 sek.

Holger Hansen

Længdespring

6,96 meter

1933

Carl Mortensen

Vægtkast

15,39 meter

1931

Carl Mortensen

Vægtkast

15,75 meter

Carl Mortensen

Hammerkast

45,48 meter

Carl Mortensen

Vægtkast

15,43 meter

Carl Mortensen

Hammerkast

44,95 meter

1929

Carl Mortensen

Vægtkast – 15 kg.

16,05 meter

1928

Carl Mortensen

Vægtkast – 25 kg.

9,31 meter

1927

Johannes Jacobsen

Brydning

Weltervægt

1922

Svend Johansen

Kuglestød

22,77 meter

1947

1946

1945

1944

1938

1930

1920
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APPENDIKS
VUNDNE DANSKE
HOLDMESTERSKABER 1920-2018
Siden 1920 har PI-København vundet i alt 68 holdmesterskaber

ÅRSTAL

HVEM

IDRÆTSGREN

2018

Judo

2017

Judo

2016

Judo

2015

Judo

2014

Conny Jensen, Anne Seierø
og Vivian Bang

Luftpistol

2013

Judo

2012

Judo

2010

Undervandsrugby

2008

Undervandsrugby

2007

Undervandsrugby

2006

Undervandsrugby

2005

Undervandsrugby

2003

Undervandsrugby

2002

Undervandsrugby

2001

Undervandsrugby

2001

Judo

2000

Undervandsrugby

1999

Undervandsrugby

1920
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HVEM

IDRÆTSGREN

1998

RESULTAT

Undervandsrugby

1997

Steen Nørskov Jensen, Hans Kr. Laubel
og Jørgen A. Nielsen

Fripistol

1996

Conny Jensen, Anne Seierø
og Vibeke Mølgard

Sportspistol

1995

Information mangler

1994

Judo

1993

Judo

1992

Judo

1991

Judo

1988

Undervandsrugby

1987

Undervandsrugby

1984

Bonnie Sandell, Marianne Groesmeyer
og Kirsten Vestergaard

Standardpistol

1677 point

1981

Bonnie Sandell, Ann Sandford
og Anne Tygesen

Standardpistol

188 point

Bonnie Sandell, Anne Sindal
og Ann Sandford

Standardpistol

1686 point

1980

Bonnie Sandell, Anne Sindal
og Ann Sandford

Fripistol

829 point

1979

Niels P. Jensen, Torben Sandell,
Orla B. Larsen og Kell Runland

Fripistol

1027 point

1978

Bonnie Bruun, Anne Sindal,
Ann Sandford og Nomi Harder

Fripistol

813 point

1975

Kell Runland, Flemming Harder,
Orla B. Larsen og Jørn Kolding

Standardpistol

1103 point

Jørn Kolding, Søren Friis, Kell Runland
og Orla B. Larsen

Fripistol

1016 point

Kell Runland, John B. Larsen, Søren Friis
og Folmer Kristiansen

Silhuetpistol

2185 point

1920
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1974

RESULTAT

Undervandsrugby
Flemming Harder, Per Boesen,
Jørn Kolding og Visti Poulsen

Standardpistol

2095 point

Kell Runland, Flemming Harder,
John B. Larsen og Folmer Kristiansen

Silhuetpistol

2188 point

Palle Frey, Fl. Hinsch, Richard Senger
og E. Bo Sørensen

Sabelfægtning

Kell Runland, Søren Friis, Orla B. Larsen
og Viggo Groth

Fripistol

1003 point

Kell Runland, Flemming Harder,
John B. Larsen og Folmer Kristiansen

Silhuetpistol

2225 point

1971

Kell Runland, Søren Friis, Orla B. Larsen
og Sv. Aa Pedersen

Fripistol

1104 point

1965

Egon Stephansen, A. Mosebo Rasmussen,
Ove Juhl og Henning Henriksen

50 meter riffel

1543 point

1963

Max Borg, Per Nielsen, Henning Larsen
og Svend Nyboe

Silhuetpistol

2180 point

1962

Per Nielsen, Henning Larsen,
Max Borg Petersen og E. Sneevang

Silhuetpistol

2180 point

N. Duus Hansen, Max Borg Petersen,
Orla B. Larsen og Randrup Thomsen

Grovpistol

2158 point

Per Nielsen, Henning Larsen,
Svend Nyboe og Sv. Rasmussen

Silhuetpistol

2056 point

Per Nielsen, Henning Larsen,
Sv. Rasmussen og Gunnar Bagge

Grovpistol

2120 point

Egon Stephansen, Chr. Berg, A. Mosebo
Rasmussen og Jens Falkendorf

50 m. riffel liggende

1546 point

1959

Sv. Nyboe, Per Nielsen, Sv. Rasmussen
og E. Sneevang

Silhuetpistol

2147 point

1958

Henning Larsen, Per Nielsen, Sv. Nyboe
og E. Sneevang

Silhuetpistol

2136 point

1973

1972

1960

1920
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RESULTAT

Per Nielsen, Sv. Rasmussen, Erik Lauridsen
og Orla B. Larsen

Grovpistol

2043 point

Sv. Nyboe, Per Nielsen, Sv. Rasmussen
og E. Sneevang

Silhuetpistol

2139 point

E. Sneevang, Per Nielsen, Erik Lauridsen
og Sv. Rasmussen

Grovpistol

2122 point

Sv. Nyboe, Per Nielsen, Sv. Rasmussen
og E. Sneevang

Silhuetpistol

2074 point

Henning Larsen, Per Nielsen, Sv. Nyboe
og Sv. Rasmussen

Silhuetpistol

2119 point

Per Nielsen, Sv. Rasmussen, Erik Lauridsen
og Orla B. Larsen

Grovpistol

2060 point

Palle Frey, K. A. Petersen og V. Lillholm

Sabelfægtning

Sv. Nyboe, Sv. Rasmussen, Orla B. Larsen,
E. Sneevang og Per Nielsen

Grovpistol

2582 point

Henning Larsen, Per Nielsen, Sv. Nyboe
og Sv. Rasmussen

Silhuetpistol

2073 point

1953

Per Nielsen, Sv. Rasmussen, Julius Nielsen,
Sv. Nyboe og E. Sneevang

Grovpistol

1289 point

1952

Sv. Rasmussen, Per Nielsen, E. Sneevang,
Chr. Tarby og H. Theilersgaard

Grovpistol

1245 point

1951

Henning Larsen, Per Nielsen, E. Sneevang,
Sv. Rasmussen og H. Theilersgaard

Grovpistol

1324 point

1950

Per Nielsen, Henning Larsen,
Sv. Rasmussen, Orla B. Larsen og Sv. Nyboe

Grovpistol

1305 point

H. Theilersgaard, Henning Larsen,
Sv. Nyboe, A. Jørgensen og Per Nielsen

Fripistol

2347 point

H. Theilersgaard, Henning Larsen, Orla B.
Larsen, Sv. Rasmussen og E. Sneevang

Grovpistol

1249 point

1957

1956

1955

1954

1949

1920
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ÅRSTAL

NAVN

SPORTSGREN

FOR ÅRET

2018

Ingen indstilling

2017

2017

Ingen indstilling

2016

2016

Daniel Fynsk

Bordtennis

2015

2015

Frederik Thordal Jørgensen

Judo

2014

2014

Jakob Espelund Nielsen

Golf

2013

2013

Lasse Skifter

Brydning

2012

2012

Daniel Fynsk

Bordtennis

2011

2011

Ingen indstilling

2010

2010

Ingen indstilling

2009

2009

Jørgen Eriksen Hansen

Cykling

2008

2008

Nicole Sydbøge

Judo

2007

2007

Ingen indstilling

2006

2006

Ingen indstilling

2005

2005

Ingen indstilling

2004

2004

Ingen indstilling

2003

2003

Heidi Lis Rasmussen

Motion

2002

2002

Lars Maagaard

Judo

2001

2001

Anette Gaarde

Skydning

2000

2000

Lars Maagaard

Judo

1999

1999

Thomas Bjørn Hansen

Judo

1998

1998

Lars Maagaard

Judo

1997

1920
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NAVN

SPORTSGREN

1997

Peter Ekknud

Mangekamp

1996

Ingen indstilling

1995

Anne Seierø

Politifemkamp

1994

1994

Bettina Romer Andersen

Atletik

1993

1993

Carsten Jensen – til ejendom

Judo

1992

1992

Carsten Jensen

Judo

1991

1991

Carsten Jensen

Judo

1990

1990

Carsten Jensen – til ejendom

Judo

1989

1989

Carsten Jensen

Judo

1988

1988

Frank Strømbo

Vægtløftning

1987

1987

Frank Strømbo

Vægtløftning

1986

1986

Palle Redder Madsen

Atletik

1985

1985

Carsten Jensen

Judo

1984

1984

Carsten Jensen

Judo

1983

1983

Carsten Normann Jensen

Politifemkamp

1982

1982

Carsten Normann Jensen

Politifemkamp

1981

1981

Kjeld Andresen

Atletik

1980

1980

Bo Arne Lilja

Skydning

1979

1979

Bonnie Sandell

Skydning

1978

1978

Niels Lund

Vægtløftning

1977

1977

Kell Runland

Skydning

1976

1920
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1996
1995
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W.A.Revision
Ørnevej 60 • 2400 København

Telefon: 26 13 48 09

Rundholtsvej 6 • 2300 København S

Tlf. 32 57 90 64

V/ Thomas Sørensen & Klaus Olesen

Tømrer og Snedker ApS

Vi knokler for dine boligdrømme!
Kongelundsvej 102G • 2300 København S
Tlf.: 31 51 53 53 • info@hsp-byg.dk • www.hsp-byg.dk

Viktoriagade 22, 1655 København
Tlf. 33 24 78 88 • butt@live.d
www.shezan.dkk

Paragraf 107 og 108
Fra det fyld
te 18 år

Socialpædagogisk tilbud i Holstebro til unge fra hele landet
Lægårdsvej 105 • 7500 Holstebro • Tlf. 24 61 88 72
www.fyrtaarnet-opholdsstedet.dk
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1976

Jan Svarre Nielsen

Skydning

1975

1975

Peter Larsen

Politifemkamp

1974

1974

Orla B. Larsen

Skydning

1973

1973

Peter Larsen

Politifemkamp

1972

1972

Kell Runland

Skydning

1971

1971

Peter Larsen

Politifemkamp

1970

1970

Bjarne Brøndum

Atletik

1969

1969

Egon Adolphsen

Politifemkamp

1968

1968

Erik Bisgaard

Skydning

1967

1967

Palle Frey – til ejendom

Fægtning

1966

1966

Egon Stephansen

Skydning

1965

1965

Egon Stephansen

Skydning

1964

1964

Aage Lars Jensen

Moderne femkamp

1963

1963

Egon Stephansen

Skydning

1962

1962

Aksel Thorsager

Atletik

1961

1961

Palle Frey

Fægtning

1960

1960

Palle Frey

Fægtning

1959

1959

Aksel Thorsager

Atletik

1958

1958

Aksel Mosebo Rasmussen

Skydning

1957

1957

Aksel Mosebo Rasmussen

Skydning

1956

1956

Palle Frey

Fægtning

1955

1955

Poul Cederquist

Atletik

1954

1954

Finn Jensen

Svømning

1953

1920
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Malerfirmaet R.B.H.
V./Rudi Heisel

Lindevej 6 • 4030 Tune

Mobil 26 83 08 89
rudi.heisel@mail.dk • website www.r-b-h.dk

Salon Beauty Cut
Nørrebrogade 206 2200 KØBENHAVN N.
Tlf. 35 81 92 33

Malerfirmaet

Jonas Kelbæk ApS
Randager 55 • 2620 Albertslund

Tlf. 40 20 60 90

KIROPRAKTISK KLINIK
Amager Boulevard 128 A • 2300 København S

Telefon 32 57 13 00

www.bryggenskiropraktor.dk

Hos Rene
Det hyggeligste sted i byen

Birkerød Kongevej 100A • 3460 Birkerød
Tlf. 45 81 05 56
www.hosrene.dk

LECHER GLAS

Nebraska 2 B • 2300 København S • Telefon 42 73 86 87
www.lecherglas.dk

Kongelundsvej 364, Tårnby • 2770 Kastrup • Tlf. 88 52 69 95
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IDRÆTSGREN

2019

Judoafdelingen

DM for hold

For året 2018

2018

Judoafdelingen

DM for hold

For året 2017

2017

Judoafdelingen

DM for hold

For året 2016

2016

Judoafdelingen

DM for hold

For året 2015

2015

PI-X

Gymnastik

For året 2014

2014

Judoafdelingen

DM for hold

For året 2013

2013

Judoafdelingen

DM for hold

For året 2012

2012

Ingen indstilling

2011

Judoafdelingen

2010

Ingen indstilling

For året 2009

2009

Ingen indstilling

For året 2008

2008

Floorballafdelingen

1. division

For året 2007

2007

Volleyballafdelingen

Dameholdet i Danmarksserien

For året 2006

2006

Dykkerafdelingen

Elitedivisionshold

For året 2005

2005

Bowlingafdelingen

1. hold damer

For året 2004

1920
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For året 2011

DM for hold
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ÅRSTAL

NAVN

TJENESTESTED

FOR ÅRET

2019

Ingen indstilling

2018

Brian Tommy Hansen

Judo

2017

2017

Jan Kofoed Nielsen

Sejlsporsafd.

2016

2016

Jesper Bangsgaard

Golfafdelingen

2015

2015

Morten Bollesen

Judoafdelingen

2014

2014

Per Christensen

Eftersøgningsafd.

2013

2013

Kurt Gullits Rasmussen

KP

2012

2012

Kristian Kjær Jensen

PET

2011

2011

Bruno Stub

PET

2010

2010

Carsten Jensen

PET

2009

2009

Ingen indstilling

2008

Henrik Wiberg

Lufthavnen

2007

2007

Lars Magaard

Civil

2006

2006

Anders Norup

Idrætskontoret

2005

2005

Dan Berthelin

Afdeling S

2004

2004

Ingen indstilling

2003

Poul-Erik Sloth Andersen

N&B afdelingen

2002

2002

Henrik Wiberg

Lufthavnen

2001

2001

Jørgen Guldborg

Rpch. Afd. A

2000

2000

Gert Sejbak

Administrationsafd.

1999

1999

Torkil Hansen

Helsingør

1998

1998

Leif Bech Rasmussen

Færdselsafdelingen

1997

1997

Mogens Voigts

Uropatruljen

1996

1996

Lars Jacobsen

Administrationsafd.

1995

1995

Henrik Borris Jensen

Kriminalpol-foren.

1994

1994

Niels Nørret Larsen

Afdeling E

1993

1993

Vilhelm Jensen

Afdeling E

1992

1992

Steen Bille

Pensionist

1991

1991

Jens Boesen

PG-kantinen

1990

1920

2018

2008

2003
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1990

Carl Chr. Hassing

Station 4

1989

1989

Jørn Møller

Interpol

1988

1988

Kurt Kristensen

CFI

1987

1987

Ruth Jacobsen

Idrætskontoret

1986

1986

Leif Nielsen

Station 4

1985

1985

Benny Rusborg

Idrætskontoret

1984

1984

Henning O. Larsen

Politiskolen

1983

1983

Kurt Robdrup

Station 2

1982

1982

Kurt Olsen

Station 5

1981

1981

Veinholdt Rithamer

Beredskabsafd.

1980

1980

Walther Leth

Station 3

1979

1979

Verner Jensen

Trafikafdelingen

1978

1978

Orla B. Larsen

1. afdeling

1977

1977

John Christensen

2. afdeling

1976

1976

Aksel Mosebo Rasmussen

2. afdeling

1975

1975

Aage Lars Jensen

Teknisk afdeling

1974

1974

Jørgen Mogensen

Rpch. Færdselsafd.

1973

1973

Helge Palskjold

Teknisk afdeling

1972

1972

Zelma Rosenkilde

Dameafdelingen

1971

1971

Per H. Enevoldsen

PET

1970

1970

Bertel Iversen

Færdselsafdelingen

1969

1969

Jørgen Sandholt

Station 3

1968

1968

Svend Hansen

Radiotjenesten

1967

1967

Svend Holm-Nielsen

7. UK

1966

1966

Holger Rosenqvist

Idrætskontoret

1965

1965

Niels Peter Hvegholm

2. afdeling

1964

1964

Viggo de la Motte

7. UK

1963

1963

John Jacobsen

Station 5

1962

1962

Kaj Jersie Hansen

Station 8

1961

1961

Svend Rasmussen

1. afdeling

1960

1960

Poul Olsen

4. afdeling

1959

1920

125

2020

FISNIK RENGØRING
Tilbud på rengøring gives
Dalgas Boulevard 7 st mf • 2000 Frederiksberg

Telefon 31 67 20 67

Bornholms Produkthandel ApS
Vognmand & Handelsfirma

MALERFIRMAET

LENE ANDERSSON
Toftebakkevej 4 • 2500 Valby
Mobil: (+45) 27 20 66 22
maler@leneandersson.dk
www.leneandersson.dk

Tømrermester

Michael Wiinblad

Metalopkøb • Nedskkrotning af jernkonstruktioner, maskiner og biler • Afhentning af jern
Salg af nyt og gammelt konstruktionsstål • Salg af værktøj • Salg af løfteudstyr
Vognmandskørsel • Auto Genbrug

Snorrebakken 8 A • 3700 Rønne • Tlf.: 56 95 11 29 • carsten@1129.dk

Nakskovvej 37 • 2500 Valby
Tlf. 22 11 38 50

Tips og Lotto
Borgbjergsvej 19 - 2450 København SV
Telefon 33 21 52 36

Tobak- og vinforretning

-altid lave priser!

IRMAET

MURERF

UP
MOLLER
Nybyg, ombyg, samt tilbyg • Reparation og vedligeholdelse • Specialist i badeværelser
Fugearbejde • Flise- og klinkearbejde • Bygningsrenovering og modernisering

www.harald-nyborg.dk

NT Gulve

Rosenhøj 29
2650 Hvidovre
Tlf. 21 31 49 04
Tlf. 50 52 70 28
nicolai.24@live.dk

Alanya Pizzaria
Skovvej 99
2750 Ballerup
Tlf. 44 66 99 10
www.alanya-pizza.dk

Facadearbejde • Reparation og nylægning af tegltag • Og meget mere, så spørg endelig
Smyrnavej 28, th. • 2300 København S. • Tlf. 6021 4242 • www.murer-amager.dk • frank@murerfirmaet-mollerup.dk

GENOPLADELIG KLASSIKER
LEDLENSER P7R

Ledlenser P7R

Floating Charge System

Genopladeligt topprodukt der giver dig en imponerende lysstyrke
på 1.000 Lumen.
Brugervenlig låsbar fokusering, der nemt kan betjenes med én
hånd.
Lygtens genopladelige egenskaber giver dig et miljøvenligt og
driftsøkonomisk produkt.

Det magnetiske og uopslidelige Floating
Charge System, gør genopladning af P7R
nemt, praktisk og komfortabel.
Lygten er tilgængelig under opladning og
har ingen upålidelige og skrøbelige stik.
Kan tilsluttes både USB-port eller 230V.

Dette får du med:
•
•
•

ÅRS

GARANTI

•

Nylonhylster
Håndledsrem
Ledning med magnetisk kontakt og
USB-stik
1 x ICR 18650 Li-Ion genopladeligt
batteri

3 lysfunktioner er tilgængelige via SLT:

1000

LUMENS

210

METER

2

TIMER

1: POWER
Højeste lysstyrke giver maksimal
orientering til enhver situation

250

LUMENS

150

METER

5

TIMER

20

LUMENS

40

METER

40

TIMER

2: MID-POWER

3: LOW-POWER

Medium lysstyrke til en hver situation

Lav lysstyrke giver lang brændtid.
Velegnet til blændefri læsning.

Se mere på:

Dansk distributør af Ledlenser: SCANLICO DENMARK A/S · +45 38 71 69 59 · scanlico.dk

ledlenser.dk/p7r
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Forskolen til Politiskolen
- Klar til en karriere i politiet
www.forskolen.dk
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