En

verdensmester på 2

Det er ikke mange forundt at kunne kalde sig verdensmester. Det kræver lang, hård og
disciplineret træning. Og der findes slet ikke ret mange, som kan kalde sig politiverdensmester. Blandt andet fordi vi ikke har noget officielt verdensmesterskab inden for politisportens verden. Ikke desto mindre har vi nu fået en officiel dansk verdensmester i cykling.

Af Robert Hansen, DPIF.
Foto Mikael Wassmann.
Med en slet skjult stolthed kan jeg fortælle,
at denne verdensmester hører hjemme i min
politikreds. Men som kredsformand for Sydøstjyllands Politiidrætsforening, hvorunder også
Horsens Politiidrætsforening hører, må jeg vist
lade dem få den fulde ære af at have Hans
Hoffmann som deres medlem. Ja, det handler
nemlig om Hans Hoffmann, som næppe behøver den store præsentation blandt cykelfolket. Med alle de flotte resultater Hans har lavet
gennem årene, det være sig både i mountainbike og på landevejene, tror jeg roligt jeg kan
antage, at Hans Hoffmann kender de fleste.
Og som kronen på værket af alle Hans´s danske og nordiske politimesterskaber, var det
Hans vel undt, at han søndag den 18. maj i

Hans Hoffmann nr 2 fra venstre er med i et
angreb. To mand, bla. politieuropamesteren
Benoit Deaninck, Frankrig, i rødt tøj i baggrunden, forsøger at komme med
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Feltet på vej mod målstregen, hvor Hans Hoffmann
blev nr 2 i spurten.

hjul
Starten er gået 142 ryttere i feltet.
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Hans Hoffmann iført VM trøjen med
det columbianske hold i baggrunden.

Zaragossa i Spanien hentede et officielt politimesterskab hjem i
cykling. Den skarpsindige læser vil så nok bemærke, at der i indledningen af denne artikel er nævnt, at vi ikke har noget officielt
verdensmesterskab inde for politisport. Hans giver selv forklaringen her: ”Spanien besluttede i 2013 at opstarte et vm i cykling
for politifolk. Det blev så stor en succes at man ville gentage denne succes igen i år, og indtil videre vil det blive afholdt i forskellige regioner i Spanien. Det er uden for USPE regi, da det er for
politifolk fra hele verden. Da der endnu ikke findes en verdensorganisation for samarbejdet mellem verdenslandenes politiidrætsorganisationer (USPE er samarbejdet på europæisk plan. red.),
kan det derfor ikke – teknisk set – kaldes et officielt verdensmesterskab…. Selv om det er det!”
At det var et verdensmesterskab kunne ses i deltagelse fra bl.a.
lande som Colombia, som stillede med ikke mindre end 8 ryttere.
Og selvfølgelig var store cykelnationer som Holland og Frankrig
også med. Hans fortæller på en linje til Spanien, hvor han næppe
er kommet af cyklen endnu, da dette interview fandt sted, at politicykling er i så stor fremmarch og sandsynligvis den sportsgren,
som nu tiltrækker flest politifolk. Alene i antallet af deltagere til
cykelsportsarrangementer i DPIF regi eller lokale politistævner
kan det aflæses, at her er et sportsområde som tiltrækker virkelig
mange deltagere. ”Så verdensmesterskabet i cykling er kommet
for at blive. Det er der ingen tvivl om,” slutter Hans Hoffmann fra
Spanien.
Fra Dansk Politiidrætsforbunds side skal der lyde et rigtig stort tillykke til Hans for den flotte præstation.
Verdensmestrene i de forskellige kategorier samlet
på podiet. Hans Hoffmann ses som nr 3 fra venstre.
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