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Velkommen 
Det er med stor glæde og fornøjelse, at 
Kolding Politis idrætsforening i år kan 
byde velkommen til de Danske politi-
mesterskaber i halvmaraton.

Da vi sagde ja til dette arrangement, var 
det en betingelse, at vi havde en person 
i idrætsforeningen der havde lyst til at 
stå for løbet. Morten Faurby meldte sig 
næsten frivilligt og har dermed lagt et 
stort arbejde i at lave et løb, som de 
fleste forhåbentlig er tilfredse med. 
Der skal lyde en stor tak til Morten for 
indsatsen med at planlægge og afvikle 
dette mesterskab. 

Turen er lagt i det naturskønne område 
på Stenderup halvøen, hvilket i er me-
get velkomne til at nyde på turen. Vi 
håber i både tager hensyn til alle de 
frivillige hjælpere, der står på ruten og 
de øvrige trafikanter i møder. Det er 
desværre ikke muligt at lukke alle veje, 
selvom et halvmaraton kigger forbi.

Et hjerteligt velkommen til alle med 
håb om en god løbetur og oplevelse 
omkring Kolding.

På foreningens vegne

Michael Christiansen, Formand
                                                              

Morten Faurby   
    
Her er manden der 
har arrangeret løbet.

Han modtager gerne ros. 
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Kolding Kommune byder hermed velkommen til alle deltagere og hjælpere i 
forbindelse med  Dansk Politimesterskab i Halvmaraton 2010.

Vi er glade for, at arrangementet skal afvikles i området omkring Sdr. Bjert, der 
er et af kommunens mange smukke og naturskønne områder, så der venter 
deltagerne en fantastisk oplevelse.

Motion er som bekendt med til at forbedre vores livskvalitet, så derfor kan jeg 
kun bifalde initiativer der fremmer lysten til at røre sig og forbedrer folkesund-
heden.

Der skal lyde en speciel tak til Kolding Politis Idrætsforening for et stort arbejde 
i forbindelse med gennemførelsen af arrangementet.

Jeg håber alle deltagere må få et godt mesterskab, og nogle gode minder med 
hjem fra Kolding.

Med venlig hilsen
Kjeld Kjeldsen, Formand for Fritidsudvalget

Velkommen 

Arkivfoto
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Praktiske oplysninger
Der løbes fra Bjert hallen, Engløkke 7, 6091 Bjert. •	

Parkering ved hallen på deres p-plads og ved sportspladsen  •	
bagved Brugsen. 

Stævnekontor i  Bjert Hallen. Åbner kl. 0900. •	

Udlevering af startnumre på Stævnekontoret fra kl. 0900. •	

Omklædning i Bjert Hallen fra kl. 1000. •	

Start kl. 1200 umiddelbart uden for Hallen. Mål samme sted. •	

Der er depoter ved 6-12-18 km, alle med vand og energidrik. •	

I målområdet vil der være væske samt frugt. •	

Spisning foregår i Hallen kl. 1500. •	

Overrækkelse af præmier i forbindelse med spisning.  •	

Resultatliste ophænges hurtigst muligt efter løbets afslutning. •	

Evt. spørgsmål kan rettes til Morten Faurby tlf. 7258 3161.•	

Nr. 1, 2 og 3 i 2009
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Arkivfotos
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     Atletik, 
halvmarathon og marathon
§ 1.1. Mesterskaberne udskrives og foranstaltes afholdt af DPIF i henhold til  
 forbundets vedtægter for danske politimesterskaber i idræt og skyd- 
 ning.

Deltagelse
§ 2.1. Mesterskaberne omfatter flg. klasser i både herrer og damer:
 1. Åben for alle og det egentlige mesterskab.
 2. Åben for alle, der i konkurrenceåret fylder 35 år.
 3. Åben for alle, der i konkurrenceåret fylder 45 år.
 4. Åben for alle, der i konkurrenceåret fylder 55 år.

§ 2.2. Der udskrives p.t. mesterskaber i flg. individuelle discipliner:
 5000 m, 1000 m samt på halvmarathon og marathon.

§ 2.3.  Der udskrives mesterskaber i flg. holddiscipliner:
 5000 m, 1000 m samt på halvmarathon og marathon.

§ 2.4. En ældre deltager kan starte i klasse 1 og kæmpe om det egentlige  
 mesterskab, men ønske herom skal da udtrykkeligt angives.

§ 2.5. Hvor intet andet er angivet, placeres deltagerne i deres naturlige klas- 
 se.

§ 2.6. Klasserne 2, 3 og 4 afvikles kun såfremt der er mindst 3 deltagere til  
 start i hver klasse.

§ 2.7. Er der færre end 3 deltagere i en af klasserne 2, 3 og 4 kan deltagerne 
 rykkes op i nærmeste yngre Klasse. 

Protest
§ 3.1. Protester rettes skriftligt til atletikudvalget senest 30 min. efter resul- 
 tatet et offentliggjort.

§ 3.2. Atletikudvalget afgørelse kan ankes til appeljuryen.

Doping
§ 4.1. Der henvises til nationale og internationale regler for Doping.

Afvikling
§ 5.1. Løbsruterne forelægges atletikudvalget til godkendelse. »
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§ 5.2. På halvmaraton og marathon skal der tilstræbes, at der er væskede- 
 poter for hver 5 km.

Arrangement
§ 6.1. Flere klasser kan afvikles samtidig.

§ 6.2. Hvis 2 eller flere klasser afvikles samtidig i løb, skal hver klasse have  
 sin egen markering i form af bånd eller anden afmærkning.

§ 6.3. I holdløbene tæller de 3 bedste tider til stationens 1. Hold, de 3 næst- 
 bedste tider til 2. Holdet o.s.v.

§ 6.4.  Deltagerne skal møde på øvelsesstedet 15 min. før øvelsens start.
 Undladelse kan medføre bortvisning

§ 6.5. En deltager, der melder fra til en øvelse p.g.a. en skade, kan ikke se- 
 nere deltage i stævnet.

Generelle bestemmelser
§ 7.1.  Hvor intet andet er anført, henvises til Dansk Atletik Forbunds love.

§ 7.2.  I Forbindelse med den praktiske afvikling af mesterskaberne henvi- 
 ses til Atletikudvalgets Håndbog.

Arkivfoto
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Rutebeskrivelse
Ruten er henlagt til området omkring 
Bjert by beliggende ca. 5 km syd for 
Kolding på Stenderup halvøen. Der 
løbes fortrinsvis på asfalt med start 
ved Bjert hallen i Bjert by. Fra hallen 
løbes ad villavej og ud på cykelsti mod 
området ved Skamlingsbanken. Umid-
delbart før Skamling drejes ned mod 
Binderup Strand, hvor ruten går gen-
nem let kuperet terræn mod vandet. 
Ved Binderup Strand er rutens første 
depot efter ca. 6 km. Fra dette løbes 
der ad ”god” grusvej langs Lillebælt.

Efter 7 km går ruten atter ind i landet 
ad asfaltvej mod byen Stenderup, hvor 

rutens 2. Depot er placeret efter ca. 12 
km. Fra Stenderup løbes tilbage mod 
Bjert af hovedvejen. Umiddelbart før 
Bjert drejes atter mod Lillebælt ad gode 
stille veje. Rutens 3. Depot er placeret 
ved ca. 18 km. Fra dette løbes mod 
Bjert og mål ved Bjert Hallen. 

Der løbes som beskrevet fortrinsvis ad 
asfaltvej. Det er tilstræbt at henlægge 
ruten til veje uden meget trafik og der 
vil være vejvisere og regulering, hvor 
dette er påkrævet. 

Der løbes naturligvis jf. færdselsreg-
lerne.

Nr. 1, 2 og 3 i 2009
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Damer:
1987 – Annette Hyrup, Politigården

1998  – Betina Romer Andersen, Lyngby

1989  – Rita Breum, Hillerød

1990  – Betina Romer Andersen, Lyngby

1991  – Ghita Pedersen, Rødovre

1992  – Betina Romer Andersen, Lyngby (Ejendom)

1993  – Rita Breum, Politigården

1994  – Helle Utke, Vordingborg

1995  – Rita Warming, Gråsten/Padborg

1996  – Birgit Hauge Nielsen, Lyngby

1997  – Birgit Hauge Nielsen, Lyngby

1998  – Malene Teisel, Station 4

1999  – Ida Gabrielsen, Århus

2000  – Ida Gabrielsen, Århus

2001  – Betina Romer Jensen, Roskilde

2002  – Camilla Rath Nielsen, Station Bellahøj

2003  – Janni Olsen, Helsingør

2004  – Camilla Rath Nielsen, Lyngby

2005  – Camilla Rath Nielsen, Lyngby (ejendom)

2006  – Camilla Rath Nielsen, Lyngby

2007  – Line Lundbak, Vestegnen

2008   – Line Lundbak, Vestegnen  01:34:23

2009   – Marianne Ladegård, Fredericia 01:32:04   »

Tidligere vindereTidligere vindere

Støt vore annoncører
- de støtter os......
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Herrer:
1987  – Finn Bak Christiansen, Ålborg

1988  – Palle Redder Madsen, Århus

1989  – Per Zillmer, Frederiksberg

1990  – Palle Redder Madsen, Århus

1991  – Palle Redder Madsen Århus

1992  – Flemming Lauritzen, Århus

1993  – Aflyst

1994  – Flemming Lauritzen, Grenå

1995  – Flemming Lauritzen, Grenå (ejendom)

1996  – Flemming Lauritzen, Grenå

1997  – Flemming Lauritzen, Grenå

1998  – Morten Christiansen, Hillerød

1999 – Torben Klose, Station 5

2000  – Palle Redder madsen, Århus

2001  – Palle Redder Madsen, Århus

2002  – Palle Redder Madsen, Århus

2003  – Torben Klose, Odense

2004  – Palle Redder Madsen, Århus

2005  – Palle Redder Madsen, Århus

2006  – Per Zillmer, Helsingør

2007  – Carsten Straszek, Ålborg

2008   – Hans Jørgen Bach, Ålborg  01:21:41

2009   – Torben Klose, Odense  01:18:02 



18

Udgiver: Dansk Politiidrætsforbund
Puggårdsgade 2, 5. th • 1573 Kbh V 

Grafisk produktion og tryk: FL Tryk

Annonceekspedition: Politiidræt
Agerbakken 21 • 8362 Hørning
Tlf. 8793 3786 • Mail: info@politiinfo.dk

Sponsoreret


