
PI København & DPIF afholder 
Dansk Politimesterskab i 

MARATHON 
Søndag den 20. maj 2012 kl. 09.30 

 
 

 
 

Løbet afholdes som en del af ”Copenhagen Marathon”. 
 
 
Ruten:  Gennem indre Kbh. med afstikkere ud over Nørrebro, Østerbro og Vesterbro. 
                 Se 2012 ruten på www.copenhagenmarathon.dk  
 
Start/Mål:     Start på Islands Brygge, lige syd for Langebro.  

Mål på Islands Brygge, lige syd for Langebro. 
 

Omklædning Station City, Halmtorvet 20, 1700 Kbh. V. Herrer 2. & 3 sal, damer 3. sal.  
og Bad:  Kan blive lidt trangt – men er det bedste vi kan tilbyde. 
 
Klasseinddeling: Klasse 1: Åben for alle og afvikles som Mesterskab. 

Klasse 2: Åben for alle deltagere, som i 2012 fylder 35 år og op til 44 år. 
Klasse 3: Åben for alle deltagere, som i 2012 fylder 45 år og op til 54 år 
Klasse 4: Åben for alle deltagere, som i 2012 fylder 55 år og ældre 
Dameklasse. 

 
Stævneledelse: Morten Spanier Jensen, Henrik Loose, Jesper Høj Nielsen & Mikael 

Bork fra PI Motionsafd. 
 
Appeljury:  Repræsentanter fra DPIF´s specialudvalg og medlemmer af PI Kbh. 
 
Præmier:  Medaljer til klassevinder og hold, jf. DPIF´s regler – og lodtrækning. 
 
Afslutning:  Kantinen Station City, 8. sal kl. ca. 1500 med spisning og præmier. 
 
Tilmelding:  Online tilmelding på link: tilmelding.sparta.dk/politietsif   
  Kodeord: politietsiftilmeld   (er åben nu) 
 
  I forsendelsesadressen skrives: 
 
  c/o Mikael Bork 
  Gormsgade 10,st. lej. 59 
  2200 Kbh. N 
 

Du skal også sende mail til mbo010@politi.dk senest torsdag den 3. maj 2012, 
med oplysninger om deltagelse i afslutning og holddeltagelse. 
Har du allerede selv tilmeldt dig, så skriv dette med dit startnr. – så får vi dig 
flyttet i vores tilmeldingsmodul.  
 
Du skal IKKE selv afhente dit startnummer. 

 



Betaling: Løbet koster 600 kr. og afslutning 130 kr. Betales af din  lokale 
idrætsforening. Indbetales på konto Danske Bank  3177 4589315952. 
 
Du skal altså ikke selv betale for tilmeldingen. Det klarer vi samlet via de 
penge, som vi modtager fra din lokalforening. 
 
Bemærk, at der ikke længere skal betales for hold. 

  
Overnatning: Se links på www.copenhagenmarathon.dk for hotel i to prisklasser. 
 
Information: Yderligere information og evt. ændringer udsendes pr. mail til deltagerne,  

når stævneledelsen har modtaget deltagernavne. 
 

Parkering:  Er svært i Kbh. men gratis om søndagen og løberne kommer tidligt. 
 
Deltagelse i de danske politimesterskaber er reguleret i kundgørelser, og nødvendige blanketter kan  
rekvireres på Idrætskontoret.   
 
 

Med venlig hilsen 
 

Stævneledelsen. 


