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Det er svært at undgå at blive i godt humør, når soViborg Politis Idrætsforening succesen med et Crosslen skinner og varsler varmere tider, og når man lige er
fit stævne den 1. september 2014, så der sker virkelig
kommet hjem fra en løbetur med udsigt til et vindstille
noget på det område. Blandt de nye initiativer er også
og solbeskinnet Køge Bugt. Når politiet så lige er blevet
Grundlovstriathlon arrangeret af Politiets Idrætsforening
rost for sin indsats i forbindelse med afviklingen af det
Aarhus, hvor deltagerne skal tilbagelægge 400 meter
første VM i halvmaraton med deltagelse af 200 eliteløsvømning, 18 km cykling og 4 km løb, og hvor alle er
bere og 30.000 motionsløbere, ja
velkomne uanset om cyklen er fabrikeret af støbejern elså bliver humøret jo endnu bedre,
ler carbon. Ud over
og det bliver på ingen måde dårligere
de nye initiativer
Rigspolitichefen støtter op
af, at Rigspolitichefen velvilligt har beom afvikling af Danmark Rundt er der jo stadig en
sluttet at støtte op om afviklingen af
perlerække af for- et cykelløb for politifolk
et ’Danmark Rundt’ cykelløb for politiskellige spændende
folk, som vi planlægger at gennemføre
tilbud indenfor løb,
i juni 2015. Det er en støtte og tillidserklæring, som jeg
cykelløb, skydning, boldspil, golf og gokart, så der er
er meget taknemlig for, og som vi vil gøre alt for at leve
masser af muligheder for at få dyrket noget sport og få
op til.
nogle gode og sjove oplevelser.
Det går også rigtigt godt med langt de fleste idrætsaktiviteter, hvor vi heldigvis ser rigtigt fine deltagertal i mange discipliner, og også de nyere aktiviteter som fx Crossfit ser ud til appellere til mange af vores medlemmer.
Politiidrætsforeningen for Midt- og Vestsjællands Politikreds gennemførte i marts måned et flot og velbesøgt
arrangement i Køge, og i lighed med sidste år gentager
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