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PI København byder velkommen til     

DPM i 5 & 10 km løb og 
11 mandsfodbold i København 
d. 11. og 12. juni 2013

Motionsafdelin-
gen og fodbold-
afdelingen i Po-
litiets Idrætsfor-
ening, Køben-
havn står som 
arrangør for de 
danske politime-
sterskaber i løb 
og fodbold. 

Med sikkerhed bliver det et arrange-
ment, som er godt arrangeret, idet 
begge afdelinger har et fantastisk net-
værk. Det er 2 velfungerende afdelin-
ger, og det er med sindsro, at dobbelt-
arrangementet er forankret hos dem. 
Senest arrangerede motionsafdelingen 
et overordentlig vellykket mesterskab 
i maraton tilbage i 2012, og alle idræt-
sinteresserede husker fodboldafdelin-
gens vellykkede planlægning og afvik-
ling af europæiske politimesterskaber 
i fodbold for kvinder for et års tid siden.

På vegne af PI København ønsker jeg 
alle løbere og fodboldspillere nogle 
gode løb og gode fodboldkampe og 
håber, at mesterskabet forløber på et 
sportsligt godt niveau.

Vi taler meget om 
frivilligt arbejde og 
indsats. Det kan ikke 
nævnes for ofte, for det er hele om-
drejningspunktet. Det er også tilfældet 
her. Man spørger nogen gange sig selv, 
hvad er det, der driver værket? Jeg tror, 
det er socialt samvær, konkurrencemo-
mentet og glæden ved at bidrage med 
noget i det store fællesskab, der driver 
den frivillige indsats. 

På trods af mange udfordringer, håber 
jeg at det sociale samvær, kammerat-
skabet, konkurrencen og den frivillige 
indsats får vægtskålen til at tippe til 
fordel for idrættens fortsatte eksistens. 

Der skal lyde en velment tak til alle, 
som har bidraget med arbejdsindsats, 
råd og dåd i forbindelse med mester-
skabernes afvikling.

Rigtig god fornøjelse til alle.

Gunnar Nørager
Formand
PI-København
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Når I skal løbe 10 og/eller 5 km, er 
det på en flad rute i Valbyparken. 
Ruten er en rundstrækning på 3,1 km 
på asfalt og grus. Mål er ca. midt på 
Hammelstrupvej. Start forskudt for mål 
så distancen passer. Ruten er ikke afspærret for offentlighe-
den, hvorfor der kan forekomme andre mennesker på ruten. 
Husk at vis hensyn. Der er kun få skarpe sving på ruten, så der 
er rig mulighed for at løbe rigtig stærkt. Ruten vil være afmærket, og ved særlig 
kritiske steder vil der være officials til at guide jer. Der vil være 1 væskedepot på 
ruten beliggende ved mål midt på Hammelstrupvej.

Kort over ruten findes bag i programmet.
Med venlig hilsen

Morten Spanier Jensen

Kære løbere
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PI-København byder de deltagende 
hold ved årets politimesterskaber 
i 11-mands fodbold velkommen til 
Valby Idrætspark, som er hjemsted 
for Frem Boldklub, som fortiden fordriver 
tiden i 2. division

Stævnets kampe afvikles måske på selve Valby Idrætspark 
(ligger ikke helt fast endnu), så der er rig mulighed for at medbringe horder af 
supportere, så holdene kan få den opbakning, de fortjener. Det er også på tide, 
at der bliver spillet seværdig fodbold på Valby Idrætspark, og det er jeg ikke et 
sekundt i tvivl om, at holdene nok skal stå på mål for.

PI-København håber, at kampene vil blive lige så tætte, spændende, fair og 
velspillet, som de plejer.

Ved redaktionens slutning var følgende hold kvalificeret: St. Bellehøj (født delta-
ger), Nordjylland og Sydøstjylland. 4. og sidste deltager findes i kampen mellem 
St. Amager og Sydsjælland og Lolland Falster.

Lodtrækningen til semifinalekampene gav følgende resultat:
1. semifinale:   St. Bellahøj – Sydøstjylland
2. semifinale:   Nordjylland – St. Amager

Med venlig hilsen
Morten Spanier Jensen

Kære fodboldspillere
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Arkivfotos fra 2012
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Arkivfotos fra 2012



11

Officials

Stævneledelse – Fodbold 
Lasse Vinther og Kenneth Toft Andersen

Stævneledelse – Løb  
Henrik Loose og Mikael Bork

Appeljury – Fodbold Gunnar Nørager   Fodboldudvalget DPIF
    Kristian Kjær Jensen PI-København
    Ole Kjær Jacobsen  DPIF

Appeljury – Løb  Finn Mortensen  Atletikudvalget DPIF
    Morten Spanier Jensen  Atletikudvalget DPIF
    Ole Kjær Jacobsen DPIF
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Tirsdag 11. juni
Stævneåbning Kl. 0930
Fodbold  Kl. 1000 - 1. semifinale: 
   Bellahøj - Sydøstjylland
   
Løb   Kl. 1200 - 10 km start
Præmier 10 km Til kammeratskabs aften

Fodbold  Kl. 1400 - 2. semifinale: 
   Nordjylland - St. Amager

Onsdag 12. juni
Fodbold  Kl. 0900 - Bronzekamp
Fodbold  Kl. 1100 – Finalekamp 
   
Løb   Kl. 1130 - 5 km start
Præmier  Kl. 1300 - 5 km og fodbold

Program for løb og fodbold

Løbsruten

Nygårds Plads 29 • 2605 Brøndby
Tlf. 43 46 02 00 • www.kvickly.dk

Brøndby
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Praktiske oplysninger

Der er parkeringsmuligheder på Julius 
Andersens Vej 2, 2500 Valby (Ved 
Club Danmark Hallen)

PI København opretter stævnekontor ved 
Fodboldklubben Frem´s Stadion, Julius Andersens Vej 2, 
2500 Valby, hvor der for løberne vil være klubvis udlevering af 
startnumre i tidsrummet 10.00 – 11.30. Sammen med startnum-
meret udleveres en farvemarkering (klasseinddeling), som deltagerne til skal 
bære synligt på højre skulder samt evt. instruktion.

Der vil være vand og frugt i stævneområdet til stævnets deltagere.

Kammeratskabsaftenen vil foregå tirsdag den 11. juni kl. 1830 
på Hercegovina, Bernstorffsgade 3, 1577 Kbh. V.

Hørkær 19 • 2730 Herlev • Tlf. 44 88 03 20

Industrisvinget 6 
Box 110 • 2605 Brøndby

Røremaskiner
5L - 200L

Wodschow & co. A/S

Telefon 43 44 22 88
www.bearvarimixer.dk
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Arkivfotos fra 2012
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