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Velkommen 
Så er det endnu en gang blevet tid 
til de danske Politimesterskaber i 
11-mands fodbold i politiregi. Desværre 
var der alt for få tilmeldte til, at de Danske 
Politimesterskaber i 5 og 10 km løb kunne 
gennemføres, så derfor afvikles fodbolden som 
et enkeltstående dansk politimesterskab.

På vegne af Vestegnens Politis Idræts-forening og Dansk Politiidrætsforbund vil jeg 
gerne byde alle udøvere velkommen til de Danske Politimesterskaber i 11 mands 
fodbold tirsdag den 8. september på Rødovre Stadion, Elstedvej, 2610 Rødovre.

I år afholdes mesterskabet af Københavns Vestegns Politis Idrætsforening, ”VEPI”, 
og det er med stor glæde, at vi får lov til at løfte denne opgave. Selve afviklingen af 
11 mands fodbold bliver på Rødovre Stadion. Vi mener selv, at vi har skabt nogle 
flotte og hyggelige rammer for afviklingen af årets finalestævne i fodbold.

Som formand for VEPI er det altid en stor fornøjelse, at være flankeret af gode og 
dedikerede kollegaer i bestyrelsen samt andre frivillige hænder til at løfte sådan en 
stor opgave. 

Endvidere skal der lyde en stor tak til alle, som har bidraget med deres arbejdsindsats 
således, at dette arrangement kunne blive en realitet.

Jeg håber på, at der bliver afviklet nogle gode sportslige fodboldkampe og sidst 
men ikke mindst håber jeg, at alle får indfriet deres personlige mål og kommer godt 
gennem dagen uden skader. 

Med ønsket om en god, sportslig og begivenhedsrig dag til alle.

Med sportslig hilsen
Henrik Bandsholm, formand for VEPI
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STÆVNEKONTOR
Rødovre Stadion, Elstedvej 40, 2610 Rødovre.

OMKLÆDNING OG BAD
Rødovre Stadion, Elstedvej 40, 2610 Rødovre.

TIDSPLAN
Tirsdag d. 8/9 Stævneåbning kl. 1055
 1. kamp:  Vestegnen - Nordsjælland kl. 1100 
 2. kamp:  Nordsjælland – St. City kl. 1300
 3. kamp:  St. City – Vestegnen kl. 1500
   
FÆLLESSPISNING OG PRÆMIEOVERRÆKKELSE
Finder sted på Rødovre Politistation, Egegårdsvej 75, 2610 Rødovre kort efter 
sidste kamp. Pris for deltagelse er 150,00 inkl. 1 øl eller vand.

FODBOLD 
Kampene afvikles ved Rødovre Stadion, Elstedvej 40, 2610 Rødovre.
Udlevering af holdkort mv. udleveres før første kamp.

Praktiske oplysninger

»
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STÆVNELEDELSE 
Dan Mølleskov og Henning Gude.

APPELJURY   
Et medlem af DPIFs fodboldudvalg.
Et medlem af DPIFs forretningsudvalg. 
Formanden for Københavns Vestegns Politi Idrætsforening.

FORPLEJNING  
Der vil være vand og frugt i stævneområdet.
Frokost: Sandwich kan bestilles og betales ved tilmeldingen 
og prisen er 50 kroner. 

PARKERING  
Rødovre Stadion, Elstedvej 40, 2610 Rødovre.

PRÆMIER   
DPIF´s medaljer og lodtrækningspræmier.

STARTGEBYRER  
Fodbold kr. 1500,00
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Gennem mange år har Rødovre Stadion eksisteret, men de seneste år har ba-
nerne ikke været tidssvarende og i denne forbindelse bevillige Rødovre kommune 
penge til en renovering af Rødovre atletikstadion.

Projektet omfattede en totalrenovering af det gamle anlæg, etablering af kunst-
stofbelægning på eksisterende cinders løbebaner, samt ny belysning. »

Info om 
Rødovre Stadion og 
området ved og 
omkring stadion

RØDOVRE STADION
INDEN RENOVERINGEN



Rødovre Stadion fremstår i dag som et moderne atle-
tikstadion og havde åbning den 30. maj 2015, hvor der blev 
afviklet et åbningsstævne.

Rødovre Stadion bliver i dag primært brugt af Rødovre atletik Club, 
som i dag primært er en motionsklub, der i området er kendt som arrangør 
for RAC Milen, der er en række motionsløb der gennem året afvikles omkring 
Damhussøen og Damhusengen.

RØDOVRE STADION 
EFTER RENOVERINGEN

15
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STEMNINGSBILLEDE
VED DAMHUSSØEN

HISTORIE

Området har været fredet siden 1966 og ligger mellem Vanløse, Rødovre, Ros-
kildevej og Jyllingevej. Damhussøen og Damhusengen er et gammelt kulturland-
skab. Damhussøen blev opstemmet i 1849 med dæmninger. Harrestrup å, der 
tidligere løb gennem Damhussøen, blev i 1938 lagt i en rende med dæmninger 
på hver side i den østlige side af engen.
 
Oplevelser ved Damhussøen og -engen 
En tur rundt om Damhussøen er på 3.6 km, og rundt om Damhusengen er der 2.6 
km. Langs stierne på dæmningerne er der et fint udsyn over sø og eng. Forårs- og 
sommermorgener byder ofte på ”mosekonebryg”.

Alt efter årstid og tid på dagen er der forskellige oplevelser at få på en tur i om-
rådet. Her er et lille udpluk af muligheder: »



21

»

STEMNINGSBILLEDE
AF DAMHUSENGEN

Dyreliv
I forår og sommer halvåret er der flagermus at se ved søen 
og langs Harrestrup å lige omkring solnedgang.
Fugle i og omkring søen året rundt. Om sommeren yngler her 
gråænder, troldænder, toppet lappedykker, grønbenet rørhøne, 
grågås og knopsvane. Hvis man har fiskekort, er der fiskepladser 
fem steder ved søen.

Brug af engen
I den sydlige og nordlige del af engen er der udlagt engområder til vilde planter. En 
del af engen bruges til fodboldbaner, så man kan se på eller selv spille. I kanten af 
engen er der legepladser. Desuden er der bænke og borde og enkelte grill sat op.
Om vinteren står der vand på engen, så efter frostvejr er der mulighed for at glide 
eller skøjte på isen. Efter snevejr er dæmningerne fine at kælke på.
 
Området  
Området hænger sammen med Grøndalsparken, Krogebjergparken og Vigerslev-
parken. Via cykelstisystemer kan man komme til Vestvolden, Utterslev Mose og 
Kagsmosen eller følge Harrestrup Å ud til Ballerup, hvor Harrestrup Å vest for 
Ballerup Boulevard har fået et naturligt løb. Man kan også følge Harrestrup Å til 
dens udløb ved Kalveboderne.
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