
Arrangør: Midt- og Vestjylland PI
Dansk Politiidrætsforbund

De danske politimesterskaber i

BORDTENNIS • BADMINTON 
HÅNDBOLD og  SKYDNING

19. - 20. marts 2019



3

VELKOMMEN 
TIL HERNING 

OG MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI

Det er med stor glæde og en vis stolthed, at vi 
er værtskreds for 4 x Dansk politimesterskab.
Det er spændende for første gang at samle 
flere af mesterskaberne på samme tid og 
sted i Sportscenter Herning.

Hvis man spiller badminton, kan jeg se, at der 
bliver rigtig mange kampe, der skal afvikles 
og det vil sikkert stille store krav til spillerne, 
men det har I prøvet før.

Skydningen er måske den mest traditionelle 
gren inden for politiidræt.

I bordtennis har vi i Danmark den regerende 
europamester, hvilket burde give kamp til 
stregen for de øvrige deltagere.

Som alle nok er bekendt med fylder håndbold 
rigtig meget her i området og det er glædeligt, 
at der er en tendens til større engagement i 
de nye store kredse på tværs af de lokale 
idrætsforeninger.  
 
Jeg håber, at I får et par rigtigt gode og spæn-
dende dage i idrættens tegn og at båndet mel-
lem deltagerne bliver yderligere forstærket.

Hjertelig velkommen.

Jens Kaasgaard
Politidirektør

VELKOMMEN
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VELKOMMEN

I Herning Kommune glæder vi os altid over 
at have gæster. 
Der skal derfor lyde et stort og varmt velkom-
men til deltagerne i det fire-dobbelte Danske 
politimesterskab 2019.

Konkurrencerne i skydning, bordtennis, bad-
minton og håndbold foregår alle i Sportscen-
ter Herning. 

Jeg ved, det er usædvanligt, at det kan lade 
sig gøre at samle hele fire konkurrencer under 
ét tag. Derfor er jeg naturligvis stolt over, at vi 
her i Herning kan tilbyde attraktive og unikke 
rammer, som gør netop det muligt.
Herning Kommune har et slogan, som slår 
fast, at ”her er alle muligheder åbne”.

Det forsøger vi efter bedste evne at leve op 
til. Blandt andet er vi mange steder i landet 
nok mest kendt som kommunen, der er vært 
for nogle af verdens allerstørste sportsevents. 

Men samtidig har Herning Kommune de sene-
ste mange år investeret målrettet i at skabe 
gode rammer for fritids- og kulturlivet, som 
det opleves og udleves i det daglige. 

Målet er, at Herning Kommune skal være et 
godt sted at bo, leve og arbejde – og holde 
fri. Der skal være attraktive tilbud, også efter 
arbejdstid, og faciliteterne i Sportscenter Her-
ning er blot nogle af dem, borgerne i Herning 
Kommune kan gøre brug af til hverdag.  
I disse dage er faciliteterne jeres. 

Jeg vil gerne ønske jer alle et godt stævne og 
en god kammeratskabsaften. 

Endnu engang: Velkommen til Herning. 

Lars Krarup, borgmester
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VELKOMMEN

Som repræsentant for de 7 idrætsforeninger 
i Midt- & Vestjylland vil jeg gerne byde alle 
rigtigt hjerteligt velkommen til disse fælles og 
MEGET STORE Danske Politimesterskaber.

Da vi bød ind på, at ville give os i kast med 
et så stort fælles arrangement, havde vi en 
forhåbning om et deltagerantal på 300-350 
personer.

Vi er blevet behageligt overrasket, da del-
tagerantallet har rundet de 450 personer, 
hvorfor vi håber, at vi med placeringen under 
samme tag i Sportscenter Herning har skabt 

de fysiske rammer, så I kan være med til at 
skabe nogle fantastiske dage med masser af 
sport, kampe og hyggeligt samvær.

Jeg vil gerne sige tak til kredsens ledelse, der 
har været meget positiv og ydet stor hjælp til 
afviklingen af mesterskaberne.

Ligeledes en stor tak til den skare af hjælpere, 
der har valgt at give et stort nap med, så 
mesterskaberne forhåbentlig bliver en god 
oplevelse for alle jer.

Jens Claumarch, MVJYLL PI.
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PRAKTISK INFO
SPILLESTED 
Sportscenter Herning, Holingknuden 3. 7400 Herning, tlf. 96288646. 

STÆVNEKONTOR OG TELEFON
Stævnekontoret vil være tilgængeligt under hele stævnet og kan kontaktes på tlf. 21342025.

LÆGE
Ved alvorlige uheld – ring 112 – adresse er Holingknuden 3, 7400 Herning.
Ved mindre skader – kontakt stævnekontor, der har information om visitering hos læge.

CAFETERIA
Morgenmad Sælges som platte til 35 kr. for 1 rundstykke med 1 skive ost, 1 pk marme- 
  lade, 1 skive spegepølse, agurk og tomat, 1 pk smør, 1 kop kaffe/the og  
  1 glas juice.
Frokost Frokostplatte sælges til 50 kr.
Tirsdag 2 slags pålæg, 1 fiskefilet med remoulade, 2 lune frikadeller og kartoffelsalat                               
  (begrænset antal udover det forudbestilte)
Onsdag 2 slags pålæg, leverpostej med bacon, kyllingespyd med salat                                                     
  (begrænset antal udover det forudbestilte)

Både frokostplatte og morgenplatte kan med fordel forudbestilles på sms til nr. 23741031, 
send blot hvilke retter der ønskes.

Morgenmad kan afhentes fra kl. 09.00-11.00
Frokosten kan aftentes fra      kl. 11.00-14.00

Vi holder åbent i kiosken med et begrænset udvalg, og der vil kunne købes fransk hotdog, 
pommes frites, kylling/bacon sandwich og diverse drikkevarer.

KAMMERATSKABSAFTEN
Foregår i multihallen med start kl. 1830 og slut kl. 0100.
Der vil være en 2 retters menu samt mulighed for køb af vand, øl, vin, drinks samt kaffe til 
rimelige priser. Mulighed for betaling med kontanter, kort og mobilpay.
Diskotek Showoff står for musikken med garanti for god stemning.

WIFI                    
Hedder Herning Kommune og er et åbent netværk uden kode.
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BADMINTON
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BADMINTON
SPILLETIDER OG TIDSPLAN
 Indledende kampe spilles tirsdag den 19. marts fra ca. kl. 09.30 til 16.00.
Afsluttende kampe spilles onsdag den 20. marts fra kl. 09.30 til ca. 15.00. 
Der spilles i badmintonhal og multihal.

TURNERINGSLEDELSE
Mette Therkelsen  - 51798761.

KAMPPROGRAMMET
Er udsendt til alle deltagere.

SPILLEREGLER
Der spilles efter Badminton Danmarks turneringsreglement samt DPIF ś proportioner. 

SEEDNING
Seedning er foretaget af DPIF ś badmintonudvalg. 

PRÆMIER
Der spilles om medaljer og plaquetter i henhold til Dansk Politiidrætsforbunds reglement, 
samt præmier fra Thisted Bryghus til nr. 1 og 2, hvor der spilles om Dansk Politimesterskab.

SPILLERE
Alle spillere skal melde deres ankomst i hallen til dommerbordet. Spillere SKAL begge dage 
være spilleklar min. 30 minutter før de fastsatte spilletider. 

AFBUD 
Evt.  afbud før turneringen eller på turneringsdagen meddeles til  Mette Therkelsen  - 51798761.

APPELJURY:
Mette Therkelsen, MVJYLL PI, Ole K. Jacobsen DPIF samt tilstedeværende medlemmer af 
DPIF`s badmintonudvalg.
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BORDTENNIS
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BORDTENNIS
SPILLESTED
Alle kampe afvikles i multihallen i Sportscenter Herning.

KAMPSTART
Begge dage ca. kl. 1000 – endeligt kampprogram  vil blive tilsendt de deltagende spillere og 
foreninger  samt offentliggjort på www.pi-bordtennis.dk og Facebook samt være tilgængelig 
hos arrangørerne.

Der spilles i Eliterækken, Mesterrækken og A-rækken i single, double og 2-mands holdturnering.

Turneringsformen – herunder antal spillere i de enkelte rækker – tilrettelægges af arrangø-
ren i samarbejde med DPIF`s bordtennisudvalg, under hensyn til antal tilmeldte spillere 
og således, at der med sikkerhed bliver en A-række. Der tages sportsligt hensyn til op- og 
nedrykninger fra de danske politimesterskaber 2018.
 
Finalen i Elite single spilles bedst af 7 sæt til 11. Øvrige kampe bedst af 5 sæt til 11. 

SINGLE- OG DOUBLERÆKKERNE 
afvikles fortrinsvis i puljer, hvor nr. 1 og 2 i hver pulje går videre. Efterfølgende kampe afvikles 
efter cup systemet. 
I single- og double-rækkerne spilles der efter Dansk Politiidrætsforbunds gældende regler.
 
HOLDTURNERINGEN 
afvikles som tidligere med 2 mands hold.  DPIF`s hovedbestyrelse har givet dispensation til 
afvikling.   

STÆVNELEDELSE
Kurt Høholt og Morten Jensen, MVJYLL PI - tlf. 51355749.

APPELJURY:
Morten Jensen, MVJYLL PI, Ole K. Jacobsen, DPIF samt tilstedeværende medlemmer af 
DPIF ś bordtennisudvalg.

PRÆMIER:
Der spilles om medaljer og plaquetter i henhold til Dansk Politiidrætsforbunds reglement, 
samt præmier fra Thisted Bryghus til nr. 1 og 2, hvor der spilles om Dansk Politimesterskab.
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HANDBOLD
PULJEINDDELING/KAMPPROGRAM
På grund af tidligere erfaringer med diverse ændringer helt op til stævnet vedlægges puljeind-
deling og kampprogrammet som bilag.

Kampstart begge dage er kl. 0830 og til senest kl. 1615 tirsdag og kl. 1530 onsdag.
 
Håndboldkampene afvikles i enten opvisningshallen (Hal 1), håndboldhallen (Hal 2)
eller Gullestruphallen (4 kampe onsdag i herre A), Trælundvej 3, 7400 Herning.
Ca. 1,2 km fra Sportscenter Herning.

Opvarmning i gangarealerne omkring hallerne. INGEN BOLDSPIL I GANGENE.

Danske politimesterskaber afvikles efter de internationale spilleregler og Dansk håndbold 
Forbunds gældende regler, herunder er et uddrag af disse regler: 
 Spilletiden i Eliterækken  2 x 20 minutter.
 Spilletiden i A-rækken   2 x 15 minutter.
 Spilletiden i Damerækken  2 x 15 minutter.

RÆKKEFØLGEN I PULJERNE AFGØRES SÅLEDES
2 point for sejr - 1 point for uafgjort - 0 point for nederlag.
I tilfælde af pointlighed afgøres placering i puljen efter nedenstående regler i prioriteret ræk-
kefølge:
 A. Placering afgøres af de indbyrdes kampe. 
 B. Placering afgøres af målforskel i indbyrdes kampe. 
 C. Placering afgøres af målforskel i samtlige kampe. 
 D. Hvis der fortsat er fuldstændig lighed, placeres det hold først, der har scoret flest mål. 

»
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HANDBOLD
I tilfælde af ens spilletrøjer eller så ensartede, at det må anses for vanskeligt at skelne holdene 
fra hinanden, skal sidstnævnte hold skifte trøjer. Der vil være overtrækstrøjer til rådighed i 
hallerne. 

Diskvalifikation (direkte rødt kort) medfører indberetning fra dommerne og turneringsledelsen 
træffer afgørelse om eventuel karantæne.

STÆVNELEDELSE
Jens Claumarch, Viborg PI/DPIF – tlf. 61159024.

APPELJURY
Jens Claumarch, Ole K. Jacobsen DPIF og tilstedeværende medlemmer af DPIF ś håndbold-
udvalg.

PRÆMIER
Der spilles om medaljer og plaquetter i henhold til Dansk Politiidrætsforbunds reglement, 
samt præmier fra Thisted Bryghus til nr. 1 og 2, hvor der spilles om Dansk Politimesterskab 
og finale i A-rækken.

Der vil være præmier til bedste målmand i dame- og herrerækken samt bedste markspiller 
i dame-, elite og A-rækken.

Præmierne er sponsoreret af PETER LARSEN KAFFE.
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SKYDNING
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SKYDESTED
Indendørs skydebane i Sportscenter Herning.

STÆVNESTART
Tirsdag den 19. marts 2019 kl. 12.00.

VÅBENOPBEVARING
Der er mulighed for våbenopbevaring i Skytteforeningens boks.

STÆVNELEDELSE
Henrik Søndergård Møller, MV JYLL PI – tlf. 40315820.

APPELJURY
Henrik Søndergård Møller, Ole K. Jacobsen DPIF og tilstedeværende medlemmer af DPIF ś 
skydeudvalg.

PRÆMIER
Der konkurreres om medaljer og plaquetter i henhold til Dansk Politiidrætsforbunds reglement, 
samt præmier fra Thisted Bryghus til nr. 1 og 2, hvor der skydes om Dansk Politimesterskab.
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SKYDNING
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PRAKTISK INFO
UDDRAG AF HUSORDEN FOR SPORTSCENTER HERNING
Brugere og gæster skal udvise almindelig god opførsel i centret og vise hensyn overfor andre 
brugere/gæster.

Alle ledere og trænere har et medansvar for god opførsel i centret, herunder oprydning og brug.

Der må ikke spilles nogen form for bold, leges eller dyrkes anden idræt på gange og i hall én

Opvarmning og udstrækning må gerne foregå på gange ved hallerne.

Brug af musik under opvarmning skal være afdæmpet af hensyn til andre brugere af centeret.

Brug af harpiks, bolde, ketsjere og lignende er forbudt på gange og i opholdsrum.

Tobaksrygning er forbudt i hele centret.

Cafeteriet har eneret på salg af mad og drikke i Centret. Medbragt mad og drikke må derfor 
ikke – uden forudgående aftale – nydes i centret.

Pas på tyveri. Efterladte genstande i omklædningsrum m.m. er på eget ansvar.

SPONSORER
Vi vil på vegne af DPIF og MV JYLL PI gerne byde velkommen til vore faste sponsorer  - Lån 
& Spar Bank samt Popermo,  som er til stede begge dage. 

Hvis I har lyst til at få en snak om mulighederne og fordelene ved Lån & Spar Bank v/Fie samt 
forsikringer ved Popermo v/Helle og Stig, så ret henvendelse ved deres stand under stævnet. 

Hos Lån & Spar er der mulighed for i forbindelse med en konkurrence at vinde lækker rødvin.

Popermo har sørget for, at stævnets hjælpere har fået nogle lækre sponsortrøjer – og ved 
Popermos stand kan I vinde nogle fede præmier i en lille lynhurtig konkurrence.
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