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Velkommen til DPM i 

badminton for hold
Velkommen til Fredericia og Fredericia Po-
litiidrætsforenings afholdelse af de danske 
politimesterskaber i badminton for hold. 
Det er nu anden gang Fredericia står som 
arrangør af et mesterskab for hold. Sidst var 
i 2013, hvor tilslutningen var så stor, at vi 
måtte bringe begge de store haller i Erritsø 
Idrætscenter i spil. Desuden kunne vi fylde 
det kendte kulturhus Det Bruunske Pakhus 
til bristepunktet med festglade deltagere og 
2 live bands på scenen. 

Desværre er det ikke helt det samme denne gang. Vi 
må nok erkende, at vi er nede på et absolut minimum 
af deltagere, og derfor kan vi klare os med en enkelt 
hal. Det skal dog ikke afholde os fra at få en fornøjelig 
dag i kollegers selskab. Først med badmintondyster 
og efterfølgende med en sammenkomst med me-
daljeoverrækkelser og hyggeligt samvær. Og festen 
fortsætter i Det Bruunske Pakhus om aftenen.

Som formand for Fredericia PI vil jeg derfor byde jer 
alle rigtig hjertelig velkommen til Fredericia, og håber 
i får en god dag med sportslige oplevelser sammen 
med andre kolleger. 

Jeg er ganske godt klar over, at alle for tiden er hårdt 
presset af rigtig mange arbejdsopgaver, så derfor er 
det en ekstra stor glæde, at der alligevel er nogen, som 
har prioriteret idrætten og samværet så højt, at de vil 
afgive en fridag for at mødes i Fredericia. 

Søren Hedemann
Formand 
Fredericia PI. 
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»

Velkommen
Velkommen skal det også lyde fra mig som 
arrangøren og tovholderen. Først meget sent 
gik kabalen så meget op, at vi besluttede at 
gennemfører mesterskabet. Dette på trods 
af at der ikke har været ret mange tilmel-
dinger, og et par af dem er kommet i sidste 
øjeblik. Enkelte har også måtte melde fra i 
sidste øjeblik. Derfor vil man heller ikke kunne 
finde det endelige kampprogram i dette pro-
gram. Deadline for trykning af dette program 
sammenholdt med tilmeldingerne har gjort, at det i 
skrivende stund ser ud til, at der bliver afviklet kampe 
i mesterrækken, og at A og C rækken slås sammen.

Da vi også meget gerne vil være åbne for ”i sidste 
øjeblik” tilmeldinger, som vi kan putte ind i program-
met på spilledagen, vil det ikke være formålstjeneligt 
at lave et kampprogram nu. Jeg håber spillere og 
deltagere har forståelse herfor. Vi må nok erkende, 
at vi i øjeblikket står med en ekstraordinær situation, 
som gør at tingene ændre sig hurtigt.

Det rigtig glædelige er så, at en stor del af holdene har 
tænkt sig at overnatte i Fredericia efter stævnet. I star-
ten var tanken, nu da der ikke var så mange deltagere, 
at kammeratskabsaftenen og præmieoverrækkelsen 
ville blive afviklet umiddelbart efter stævnet i hallens 
cafeteria. Men da der ikke sker så vanvittig meget en 
onsdag aften i Fredericia, og for at de deltagere, som 
har taget den lange tur til byen, ikke skal kede sig, vil 
Det Bruunske Pakhus atter lægge hus og scene til 
en afslutningsfest. Således vil der blive afviklet kam-
meratskabsaften i Pakhuset, hvor der også vil være 
spisning. Efter spisningen vil der være ikke mindre end 
2 musikalske indslag i løbet af aftenen. Dem kan man 
læse nærmere om i programmet her.

Robert Hansen
Fredericia PI. 
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Programmets tidspunkter skal tages med forbehold.

Kl. 10.00  Stævnet åbnes og kampene går i gang efter den officielle stævneåbning.
Kl. 16.00  Kampene forventes at være færdige på nogenlunde dette tidspunkt.
Kl. 17.00  Det Bruunske Pakhus åbner og cafeen har åben for udskænkning.
Kl. 18.00  Spisning i Det Bruunske Pakhus, Kirkestræde 3, 7000 Fredericia.
Kl. 19.00  Monika og Nikolaj går på scenen.
Kl. 20.30  Animal Undergrund går på scenen.

Da en del af deltagerne overnatter i Fredericia, kan det med fordel svare sig at 
parkere enten på den tilhørende parkeringsplads til overnatningsstedet, som i skri-
vende stund forventes at være Hotel Postgården i Oldenborggade 1, 7000 Frede-
ricia. Der kan også parkeres på parkeringspladserne uden for Fredericia Politigård, 
Nørre Voldgade 22, 7000 Fredericia. Her er der gratis parkering, men det kan ikke 
forventes, at bilerne kan komme ind i gården til Fredericia Politigård, da den er fyldt 
op. Der er korttidsparkering i Kirkestræde ud for Pakhuset, men vær opmærksom 
på, at der er både kommunale parkeringspladser og private parkeringspladser, 
som respektive parkeringsvagter vogter nidkært over, og gerne sætter en lap papir 
i forruden, hvis ikke man passer på. Fra politigården og til Parkhuset er der ca 3 
minutters gang. Og fra Pakhuset til Hotel Postgården er der ca 4 minutters gang. 
Eller er det omvendt?

KAMPPROGRAM
I skrivende stund og her ca 10 timer før deadline til dette program, er der stadig 
tvivl om hvem der deltagere i mesterskabet. Det er derfor ikke muligt i øjeblikket 
at lave en puljeinddeling. Men deltagerrækkerne ser således ud:

MESTERRÆKKEN Nordjylland
   København
   Sydøstjylland
   Østjylland

A RÆKKEN   København

Program 
for de danske politimesterskaber 
i badminton for hold 2015
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C RÆKKEN  Nordjylland
  Sydøstjylland (Landpolitierne)
  Sydøstjylland
  Sydsjælland- og Lolland-Falsters 

Senere vil der ske en puljeinddeling, med mindre der er 
frafald og rækkerne A og C slås sammen.

TURNERINGSREGLEMENTET SIGER FØLGENDE 
OM SELVE HOLDKAMPEN
§10 ”Turneringen omfatter konkurrence for 4 mandshold. 
En match består af 5 kampe – 2 singler og 3 doubler.

Holdkampene afvikles i to runder, hvor hver spiller skal 
spille en kamp i hver runde. 2 af deltagerne spiller en 
single og en double, men de to andre deltagere spiller 
to doubler.

I første runde spilles der to doubler i styrkeorden (1. og 2. 
double). I anden runde spilles der to singler i styrkeorden 
(1. og 2. single) samt en 3. double.
Konstellationen i 3. double må ikke være lig konstella-
tionen i 1. eller 2. double.

Specielle regler: I A rækken og C rækken spilles der i de 
indledende runder (runde 1-3) kun til 15 point.
Ved 14 – 14 spilles der dog til der vindes med 2 point 
– som normalt.

INFO
Spillested: Erritsøhallen
    Krogsagervej 42, Erritsø, 7000 Fredericia.

Appeljury:  Medlemmer af DPIF’s badmintonudvalg
    Ole K. Jacobsen, DPIF

»
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Rutevejledning: Hvad enten du kommer fra øst eller vest ad motorvejen, så kør 
fra ved afkørsel 59. Det er afkørslerne på den jyske side af Den ny Lillebæltsbro. 
Kør ind på Snoghøj Landevej, kør frem til krydset Snoghøj Landevej – Snaremo-
sevej ca 400 meter længere fremme, drej til venstre ad Snaremosevej, og ca 400 
længere fremme på højre hånd ligger Krogsagervej.

Start/velkomst: Klokken 10 i hallen.

Mad/drikke: Der er cafeteria i hallen som er åbent. Der må ikke medbringes egne 
mad og drikkevarer. 

Spilleregler: Der spilles efter DBF ś turneringsreglement samt DPIF ś konkurren-
ceregler.

Bolde: Der spilles med turneringsgodkendte bolde af anerkendte mærker.

Spillere: Alle spillere skal melde deres ankomst til dommerbordet, som findes i 
hallen.

Afslutning: Forventes at være omkring kl. 16.00.

Medaljeoverrækkelse: Sker i Det Bruunske Pakhus om aftenen ved kammerat-
skabsaftenen.

Præmier: Der overrækkes præmier og medaljer i henhold til DPIF ś reglement.

Kammeratskabsaften: Det Bruunske Pakhus, Kirkestræde 3, 7000 Fredericia. 
Cafeen åbner kl. 17.00.

Spisning: Buffet fra restaurant Cooks.

Musik: Monika og Nikolaj
Musik: Animal Underground

Bemærk, at Det Bruunske Pakhus vil være åbent for andre gæster i forbindelse 
med musikken.

Overnatning: De fleste har det på plads nu, men skulle der være nogen der mang-
ler, så kontakt Robert, tlf. 2632 2408. 

Kontaktperson/koordinator under hele mesterskabet: Robert Hansen,
 tlf. 2632 2408.
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Arkivfoto
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Fredericia by og dens historie

Fredericia blev grundlagt som en militær fæstningsby i 1650 af den danske konge 
Frederik den III, i det han ønskede at have et stærkt fæstningsværk mod syd, 
hvorfra især preuserne og østrigerne kom hærgende. Byens navn var oprindeligt 
Frederiksodde, efter kongens navn, men allerede efter 13 år fik byen sin nuværende 
navn Fredericia. Byens gader er inde for voldene anlagt diagonalt, så man kan se 
fra den ene ende af gaden til den anden. Dette var for at kunne se fjenden, hvis 
de fik indtaget byen, og samtidig kunne man også skyde efter dem med kano-
nerne. Et andet krigssærkende for byen er, at ingen af de gamle kirker, som ligger 

Fotos Robert Hansen
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»

inde for voldene, har hverken tårne eller spir. Dette for 
at fjenden uden for voldene, ikke skulle kunne bruge 
de høje tårne som sigtemærke for deres kanonild og 
beskydning af byen. Fredericia har flere gange i tidens 
løb været løbet over ende af fjentlige soldater. Det 
være sig både svenskere, tyskere og østrigere. I 1849 
havde den slesvig-holstenske hær belejret Fredericia, 
og det førte til, at den danske hærledelse besluttede 

»

Det hvide vandtårn på Fredericia vold.
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Den tapre landsoldat som 
er Fredericias varetegn.

Det Bruunske 
Pakhus.
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at føre en stor del af den danske hær til Fredericia, 
for om morgenen den 6. juli 1849, at lave et udfald 
mod fjendens soldater, som efter hårde kampe blev 
nedkæmpet. Og netop den 6. juli er en begivenhed, 
som Fredericia markerer hvert år. Dagen starter med 
kanonsaluter, og senere på dagen marchere militæret 
sørgemarch gennem byen, iført gamle uniformer fra 
den gang. Byen summer de næste mange dage af 
aktiviteter. Blandt andet er der skabt en tradition for, 
at der er jazz –og blues festival i byen, hvortil der er 
gratis adgang til de fleste arrangementer.

Fredericia kommune har i dag ca 50.000 indbyggere. 
Som politikreds er Fredericia en del af Sydøstjyllands 
politi, som består af lokalstationerne Kolding, Vejle, 
Horsens, Billund, Skanderborg og Fredericia. Frederi-
cia politigård stod færdig i 1989 og er derfor bygget 
specielt til at huse en politienhed. I forbindelse med 
reformen blev hele den øverste etage af politigården 
ombygget til brug for Kriminalteknisk center. Fredericia 
har lige knap 50 politiansatte og 2 civilansatte.
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Arkivfotos
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Animal Underground
Et lokalt band som gerne vil 
tage over efter Led Zeppelin, 
The Who og alle de andre 
rockdinosaur, men for det 
meste holder sig inde for 
Fredericias bygrænse. Om 
det har noget med alderen 
at gøre, og det komfortable 
i, at man ikke skal ligge og 
rakke verden rundt, eller om 
det bare er alderen, som 
har indhentet dem, det må 
guderne vide. Under alle om-
stændigheder så spiller de rock fra 60 érne og 70 érne, og så har der vist også lige 
sneget sig et George Michael nummer ind i blandt. Animal Underground spillede 
også til festen i 2013, hvor de var så ny på banen, altså musikbanen… scenen, 
at ekstranumrene var de samme som dem de havde spillet i forvejen. Nu har de 
fået lidt flere numre på repertoiret, så nu er der håb om, at hvis publikum beder 
om ekstranummer, så er det ikke hørt før….., tror jeg ikke. 

Daniel Sadolin:   sang, mundharmonika og guitar.
Jørgen Carlsen:   guitar.
Tommy Jørgensen:  bas og sang.
Rene Hansen:   trommer.
Robert Hansen:   guitar, keyboard og sang.

Foto Pierre Jørgensen
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Monika og Nikolaj

De som også var med i 2013 vil uden tvivl huske disse 
to humørbomber, som med hver deres akustiske gui-
tarer og sang, kunne få publikum til at synge med på 
hvad som helst. Monika og Nikolaj vil også i år starte 
den musikalske del af festen, hvor det er tilladt at synge 
med… også selv om man måske ikke synger helt rent.

Monika Sadolin:   sang og guitar.
Nikolaj Andresen:   sang og guitar.

Foto Pierre Jørgensen

Foto Pierre Jørgensen
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