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VELKOMMEN
TIL DE DANSKE POLITIMESTERSKABER I 

MIXVOLLEYBALL 2019

Det er med stor glæde, at jeg byder alle 
deltagere velkommen til de Danske politime-
sterskaber i mixvolleyball 2019 i DGI hallerne 
i Vejle.

Det er dejligt, at så mange kolleger fra hele 
landet kan mødes til en venskabelig dyst på 
volleyballbanerne, og jeg er sikker på, at I har 
trænet og er klar til en række gode kampe 
mod kollegerne.

Som politidirektør bliver jeg altid glad for, 
at interessen for sport kan være med til at 
skabe fællesskab og relationer på tværs af 

kredsene og jeg vil gerne sige en stor tak 
til arrangørerne, som har lagt sig i selen for 
at sikre gode faciliteter og et godt program. 

Når kampene er ovre og det bedste hold har 
vundet, så håber jeg, at der bliver tid til at 
hygge sig med kolleger på kryds og tværs af 
hold og kredse.

Jeg ønsker jer en god dag og held og lykke 
med kampene. 

Jørgen Abrahamsen
Politidirektør
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Som formand for Kultur- og Idrætsudvalget 
glæder det mig, at vi i Vejle Kommune endnu 
engang kan byde velkommen til Sydøstjyl-
lands Politiidrætsforening og de danske poli-
timesterskaber i mixvolleyball. Det er dejligt, 
at der er stor opbakning til stævnet med 
deltagere fra hele landet og mesterskaber i 
både herre- og damerækken. 

Vi er i Vejle Kommune glade for samarbejdet 
med Sydøstjyllands Politiidrætsforening og 
Vejle Politiidrætsforening - og så ser vi meget 
frem til, at der kommer en politiskole i Vejle. 

Tak til folkene bag, der har gjort det muligt at 
i kommer til Vejle, og tak til DGI Huset for at 
lægge faciliteter til stævnet.

Held og lykke med stævnet - jeg håber, at I 
vil nyde dagen i Vejle. 

Dan Arnløv
Formand for Kultur- og Idrætsudvalget

VELKOMMEN 
TIL SYDØSTJYLLANDS 

POLITIIDRÆTSFORENING
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Vejle PI byder i samarbejde med Robert 
Hansen fra Sydøstjyllands PI rigtig hjerteligt 
velkommen til de danske politimesterskaber 
i mix-volley. Det er en stor glæde for os, at 
vi allerede igen kan være vært for mester-
skaberne. 16 tilmeldte hold vidner om en 
stigende opbakning til volleymesterskaberne 
– dette til trods for at stævnet strækker sig 
over to dage. Vi håber at DGI-huset i Vejle vil 
være en fantastisk ramme for stævnet. Vi har 
valgt at holde både selve stævnet men også 

festaftenen i DGI-huset. Vi håber at dette vil 
betyde at mange vil deltage om aftenen til 
fælles spisning, hygge og fest.

Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle til 
et par hyggelige dage med højt humør, hygge 
og spændende kampe på tværs af kredsene.

De bedste hilsner
Mikael Kriegbaum
Formand Vejle PI

VELKOMMEN 
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VELKOMMEN 

TIL DE DANSKE POLITIMESTERSKABER 
I MIXVOLLEYBALL 2019

Jeg vil hermed på vegne af Sydøstjyllands 
Politiidrætsforening byde alle velkommen 
til dette års politimesterskab i mixvolleyball. 
Det er nu anden gang, at Sydøstjyllands Poli-
tiidrætsforening arrangerer de Danske politi-
mesterskaber i mixvolleyball. Endvidere fort-

sætter Sydøstjyllands Politiidrætsforening og 
Vejle Politiidrætsforening det gode og givtige 
samarbejde, som vi indledte i 2018 omkring 
de Danske politimesterskaber i 7-mandsfod-
bold, og nu fortsætter med i mixvolleyball.
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I år har vi den store glæde, at ikke mindre 
end 16 hold er tilmeldt årets politimester-
skab. Jeg ved ikke om det er rekord, men 
da Aarhus PI i 2018 arrangerede de Danske 
politimesterskaber i mixvolleyball, var det med 
14 deltagende hold, og da vi selv afholdt det 
i 2017, var det med kun 7 hold. De mange 
tilmeldte hold gav os en ny udfordring, da vi 
ikke havde forventet så mange deltagere til 
aftenens fest, og vi måtte derfor ud og finde 
ny lokale, da der ikke var plads i de lokaler, vi 
først havde booket os ind i. Men det kan vi jo 
kun se som en glædelig begivenhed, som vi 
bestemt også er glade for er sket. 

Vi er som arrangører også rigtig glade for, at 
Sydøstjyllands Politis ledelse ved politidirektør 
Jørgen Abrahamsen vil være til stede ved åb-
ningen og byde velkommen på første dagen 
af politimesterskabet, og hvis tiden bliver til 
det, vil Jørgen Abrahamsen også være til 
stede og foretage medaljeoverrækkelsen på 
anden dagen. Det glæder os rigtig meget, at 

vores ledelse viser politiidrætten den store 
interesse, som for os også er et udtryk for, 
at politisporten bestemt ikke er glemt hos 
ledelsen. Tak for det. 

Der skal også lyde en kæmpe stor tak til alle 
jer, som deltager- eller giver en hånd med 
ved dette politimesterskab. Tak til jer, fordi 
de tager jer tid til, og ikke mindst bruger jeres 
fridage på at dyrke sport og sammenhold med 
kolleger fra hele landet. Og samtidig også vil 
deltage i aftenens fest, hvor ikke mindre end 
2 bands vil optræde for festdeltagerne.

Det gode samarbejde med DGI huset i Vejle 
fortsætter vi også med i 2019. 

Hermed ønsker jeg jer en fornøjelig og senere 
festlig dag til endnu et politimesterskab.

Med venlig hilsen
Robert Hansen
Formand Sydøstjyllands Politiidrætsforening
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

SPILLESTED
DGI huset Vejle, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle, tlf. 7644 6000.

PARKERING
Kør til adressen Vestre Engvej 57, 7100 Vejle, indgang Vest (bagsiden af DGI huset). Her er 
der fri parkering hele dagen lige ved døren til Torvet og hallen. 

Bemærk venligst, da du ellers kan risikere at komme til at betale parkeringsafgift.
Husk at få sat en parkeringstilladelse i bilens forrude. Parkeringstilladelsen kan afhentes hos 
Robert Hansen, hvis ikke din kontaktperson har udleveret en til dig. 

START
Mesterskabet starter på dag 1 kl. 09.00 i hal 3 med velkomst. Kampene starter kl. 09.30 i 
hal 3. Dag 2 starter med kampene kl. 09.00.

HOLD
Der er tilmeldt 16 hold, som er opdelt i Mesterrækken og A-rækken.

KOORDINATOR OG KONTAKTPERSON
Robert Hansen, tlf. 26322408.
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CAFETERIA
er åbent under hele mesterskabet. Der må ikke medbringes mad og drikke.

FROKOST
Der er en sandwich og en vand til hver spiller, som vil stå klar i foyen i løbet af dagen. Be-
mærk, at det er kun på dag 1 der er sandwich og en vand. Dag 2 skal spillerne selv betale 
for frokost/spisning.

PRÆMIEUDDELING
vil foregår umiddelbart efter sidste kamp på dag 2.

FESTAFTEN
Afholdes i DGI huset senere på aftenen.

MENU
2 slags kød, 2 slags kartofler, 2 slags salat, brød og smør.

Efterfølgende drikkevarer er for egen regning, som kan købes i baren, som ligger i umiddelbar 
tilslutning til festlokalet.

MUSIK
I løbet af aftenen vil der være musikalsk underholdning ved bandet Breakaways og duoen 
Nielsen og Thau.
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AFVIKLING AF STÆVNEDAGEN

Der er i alt tilmeldt 16 hold. Det er derfor besluttet i samråd med Dansk Politiidrætsforbunds 
volleyballudvalg, at der spilles i 2 puljer, henholdsvis Eliterækken og A-rækken. Fordelingen 
i grupperne er sket efter dels egne ønsker, og dels DPIF ś volleyballudvalgs beslutning. Da 
mange af dette års tilmeldte hold langt fra er de samme, som spillede i 2018, og derfor ikke 
nødvendigvis er samme holdsammensætning af spillere i år, har volleyballudvalget ikke kunne 
inddele holdene jf. § 10.

 •  Der spilles bedst af 3 sæt.
 •  Der spilles til 25 point.
 •  Der spilles med running score.
 •  Der må være 5 på banen og mindst 1 kvindelig spiller på banen.
 •  Der spilles efter Dansk Politiidrætsforbunds konkurrenceregler for mixvolleyball.

FØLGENDE HOLD ER TILMELDT
  Slagelse 1
  Syd- og Sønderjylland 1
  Syd- og Sønderjylland 2
  Syd- og Sønderjylland 3
  Herning 1
  Herning 2
  VEPI 1
  VEPI 2

Da programmet blev udfærdiget, var de enkelte hold endnu ikke puljeinddelt.

KONTAKTPERSON VED HELE STÆVNET
Robert Hansen, tlf. 26322408. Som vil være til stede hele dagen.

VEPI 3
Randers 1
Nordjylland 1 (Njyl01)
Nordjylland Kongeholdet
Nordsjælland/Gentofte Efterforskning
Aarhus PI 1
Aarhus PI 2
Sydøstjylland
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TURNERINGSREGLEMENT

§ 1
Mesterskabet udskrives og foranstaltes afholdt af Dansk Politiidrætsforbund i henhold til 
forbundets vedtægter for danske politilandsstævner og landsarrangementer.

§ 2
Turneringen spilles som pointturnering for mixhold.

§ 3
Der skal hele tiden være mindst to spillere af hvert køn på banen.
I tilfælde af skader eller sygdom kan det af turneringsledelsen accepteres, at der spilles med 
fem spillere på holdet, såfremt der maksimalt er fire af samme køn.

§ 4
Turneringen spilles med 16 hold, 8 hold i Eliterækken og 8 hold i A-rækken.
 Hver forening under forbundet har ret til at anmelde flere hold til turneringen.
Vedrørende startretten henvises til "Vedtægter for Danske Politilandsstævner og landsar-
rangementer" § 4.

§ 5
Hvert hold består af maksimalt 12 spillere.
Ved ankomst og inden første kamp afleveres en holdseddel med navn og fødselsdato på 
deltagende spillere på hvert hold.

§ 6
Den arrangerende forening, der automatisk er deltager, gennemfører turneringen og ansætter 
en turneringsledelse på 3 mand og uddannede 1. dommere.

§ 7
De deltagende hold varetager pligter som sekretærer og 2. dommere i kampe, hvor de ikke 
selv spiller.  Pligterne udsættes af den arrangerende forening.

§ 8
8 hold i eliterækken spiller om Det Danske Politimesterskab.
Holdsammensætningen er fremkommet på baggrund af placeringen ved senest afholdte 
mesterskab.
I A-rækken fremkommer de 8 hold ved, at der afvikles kvalifikationsstævner om pladserne, 
hvis der tilmeldes mere end 8 hold.
Stævnerne afvikles som 1-dagsstævner, der tilrettelægges af Dansk Politiidrætsforbund.

Opdateret d. 15.3.2011
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§ 9
Det lavest placerede hold i Eliterækken rykker automatisk i A-rækken det efterfølgende år.
Det bedst placerede hold i A-rækken rykker automatisk i Eliterækken det efterfølgende år.

§ 10
Puljeinddelingen i Eliterækken fremkommer på baggrund af det foregående års placeringer:

§ 11
Lodtrækningen til puljeinddelingen i A-rækken foretages af Dansk Politiidrætsforbund og er 
offentlig.

§ 12
I tilfælde af vakance inden for de respektive rækker foretages almindelig op- og nedrykning 
beregnet efter placeringer i foregående års turnering.

§ 13
Nye hold placeres i A-rækken. Tidligere deltagende hold kan dog efter skøn placeres i ledige 
pladser i Eliterækken.

§ 14
Turneringen i hver række afvikles i 2 puljer. På turneringens 1. dag afvikles puljekampe, hvor 
der spilles alle mod alle.
På turneringens 2. dag afvikles semifinaler, hvor vinderen af Pulje 1 spiller mod nr. 2 fra Pulje 2.
Vinderen af Pulje 2 spiller mod nr. 2 fra Pulje 1.
Derefter spilles placeringskampe, hvor de 2 vindere af semifinalerne spiller om 1. og 2. 
pladserne.
Taberne af semifinalerne spiller om 3. og 4. pladserne.
Nr. 3 fra Pulje 1 spiller mod nr. 4 fra Pulje 2.  Nr. 3 fra Pulje 2 spiller mod nr. 4 fra Pulje 1. 
Vinderne af disse kampe spiller om 5. og 6. pladserne, og taberne spiller om 7. og 8. pladserne.
Under 8 hold i A-rækken spilles alle mod alle.

 Pulje 1 Pulje 2
 Dansk Mester Sølvvinder
 Nummer 4 Bronzevinder
 Nummer 5 Nummer 6
 Oprykker Nummer 7

Opdateret d. 15.3.2011
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§ 15
Der spilles efter Dansk Volleyball Forbunds gældende regler med følgende undtagelser:
"    Nethøjden er 2,35 m
"    Flydende udskiftning er tilladt
"    Der spilles bedst af tre sæt med running score, således at hver vunden bold giver point.
Alle sæt vindes af det hold, der først scorer 25 point eller to overskydende point, dog ikke i 
evt. tredje sæt, hvor der maksimalt spilles til 25 point.

§ 16
I tilfælde af pointlighed i de indledende puljer afgøres den endelige placering efter resultatet 
af den indbyrdes kamp.
 
§ 17
Såfremt et hold ikke er spilleklar på det af turneringsledelsens fastsatte tidspunkt, kan holdet 
erklæres for taber af kampen.

§ 18
Det tilstræbes, at det enkelte holds spillere optræder i ens spilletrøjer påført tydeligt nummer.

§ 19
Mener anføreren for et hold, at dommeren under kampen har anvendt spillereglerne forkert, 
skal han, for at hans indsigelse kan komme i betragtning, straks overfor dommeren prote-
stere mod kendelsen, og begge parter skal straks efter kampens afslutning indberette sagen 
skriftligt til stævneledelsen med angivelse af, hvilke spilleregler man finder overtrådt.

§ 20
Volleyballudvalget, hvori der skal være mindst 1 person med regelkendskab, træffer afgørelse 
i alle tvivlsspørgsmål og i øvrigt i alle forhold vedrørende turneringen.
Stævneledelsens beslutning kan indankes for appeljuryen, hvis afgørelse er inappellabel.

§ 21
Forbundet har ret til at dispensere fra de foranstående regler, hvor dette må anses for på-
krævet for at give turneringen den fornødne idrætslige interesse.

§ 22
Ændringer i propositionerne foretages af forbundets hovedbestyrelse.

§ 23
I forbindelse med turneringen kåres mesterskabernes bedste herre - og damespiller.
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AFTENENS UNDERHOLDING

Til festen tirsdag aften vil der være optræden af bandet Breakaways og duoen Nielsen og Thau. 
Breakaways er et forholdsvis nyt band, som får deres debut ved de Danske politimesterskaber 
i mixvolleyball. Flere af bandets medlemmer har tidligere, i et andet band, oplevet daværende 
bands debut ved et dansk politimesterskab. Det var i 2013 ved et politimesterskab i badminton.

Nielsen og Thau er velkendt for flere af dette års deltagere i mixvolleyball, da de med stor 
succes underholdt ved politimesterskabet i 2017, og er siden efterspurgt af flere af deltagerne.

Her følger en præsentations af begge:



21

Breakaways vil underholde en times tid som det første band 
af 2. Breakaways har spillet sammen i denne konstellation i 
et halvt års tid, og spiller rock numrer fra 60 érne og 70 érne. 

BREAKAWAYS

I løbet af aftenen vil der være un-
derholdning af duoen Nielsen og 
Thau, som spiller en skøn blanding 
af bl.a. Kim Larsen, Johnny Madsen, 
Allan Olsen og mange flere kendte 
kunstnere og numrer. 

Nielsen og Thau består af kollegerne 
Kent Nielsen og Jesper Thau, som 
begge spiller guitar og synger. 

Flere af Jer, som var med i 2017, 
har efterspurgt Nielsen og Thau, 
som også leverede musik og under-
holdning i 2017. Nu er de her igen.

NIELSEN OG THAU

Numre som Born to be 
wild, Smoke on the water 
og Sweet home Alabama, 
men nu spillet i en mere 
afdæmpet udgave med 
akustiske guitarer og trom-
mer og bas. Det er bandets 
første optræden, så Breaka-
ways glæder sig til at spille 
for aftenens gæster, inden 
Nielsen og Thau overtager 
scenen og underholder re-
sten af aftenen. 

Se mere om Breakaways 
på Facebook.

Se mere på Facebook:  nielsenogthau.
Se mere på Youtube: nielsenogthau.
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VOLLEYBALĹ ENS HISTORIE
AF ROBERT HANSEN

Nu skal man nok ikke forvente at få mange læsere af denne 
lille klumme blandt dette mesterskabs mange spillere. De 
kender uden tvivl nok deres sportsgrens historie, og ved alt 
om hvornår volleyballspillet blev opfundet. Men det gjorde 
jeg ikke, da jeg ville vide noget mere om volleyball, som jeg 
ikke har spillet siden jeg gik i folkeskolen en gang i 70 érne.

Og i dag slår vi jo ikke op i et leksikon, når vi skal søge ny 
viden. Vi går på internet, og indtaster et par søgeord. Og i 
løbet af nul komma niks får vi en lang række forslag til sider, 
hvor man kan finde yderligere informationer eller svar på sit 
spørgsmål. Ofte, meget ofte, er det Wikipedia, som ligger 
øverst på listen, og derfor nok også den informationskanal, 
man henter det meste af sin viden på. Nu er det jo sådan, 
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at Wikipedia er lavet af dig og mig…. ja, altså 
ikke nødvendigvis lige dig, men mig…, jo, jeg 
har en gang bidraget med lidt viden. Og derfor 
skal man også tage den information og viden, 
som man får via Wikipedia med forbehold. 
Ikke alt er sandt, og ikke nødvendigvis fordi 
den, der har skrevet informationerne, ønsker 
at misinformere læseren. Man ved som regel 
ikke bedre, men tror man gør det.

Men jeg stødte altså på dette udsagn omkring 
volleyball éns historie på Wikipedia:

”Volleyball blev opfundet (udviklet) i 1895 
af amerikaneren William G. Morgan, der 
med elementer fra håndbold og fra tennis 
forsøgte at skabe et indendørsspil, der var 
mindre fysisk krævende end basketball.”

Det interessante ved dette udsagn er, at hi-
storisk set kan det ikke være helt korrekt. Hvis 
Morgan virkelig forsøgte, dengang i 1895, 
at skabe et nyt boldspil med elementer fra 
håndbold og tennis, så var han lidt forud for sin 
tid. Tennis var ganske vist opfundet dengang 
i 1895, men håndbolden blev først opfundet 
i 1906-1907, til og med af en dansker. Og 
når man tager i betragtning, at amerikanerne 
den dag i dag, stadig ikke kender ret meget 
til håndbold, så er det svært at forestille sig, 
at de for mere end 120 år siden skulle have 
spillet håndbold i USA, og at Morgan dermed 
skulle kunne have taget elementer fra hånd-
bolden med i sit nyudviklet spil. 

Men det skal ikke afholde mig fra at komme 
med lidt flere historiske fakta om volleyball. 
Ganske vist var det jo, som vi lige har konsta-
teret, en amerikansk idrætslærer William P. 
Morgan, som har fået æren af at ”opfinde” vol-
leyballspillet, som de første år hed mintonette. 
Kort efter kom det så til at hedde volleyball, 
og det blev hurtigt populært på de ameri-
kanske skoler og i det amerikanske forsvar. 
Da 1. Verdenskrig var i fuld gang i Europa, 
og Tyskland havde gravet sin egen grav ved 
at sænke et passagerskib med amerikanske 
civile borgere, således at den amerikanske 
præsident Woodrow Wilson nu havde et 
grundlag for at deltage i krigen i Europa, så 
bragte de amerikanske soldater dermed også 
volleyball spillet til Europa.

Og mon ikke de fleste af os på et eller andet 
tidspunkt har prøvet at spille volleyball? Det 
har været en populær sportsgren i den dan-
ske folkeskole i de sidste mange årtier, og 
hvad enten man kunne lide spillet eller ej, så 
var man altid tvunget til at skulle spille det i 
gymnastiktimerne. 

I dag har de befolkningsstore lande som 
Rusland og Kina taget volleyball spillet til sig, 
og det skulle efter sigende være det mest ud-
bredte boldspil i dag, med over 200 millioner 
registrerede udøvere i 218 nationale forbund 
under FIVB (år 2005 opgørelse). Og det har 
jeg ikke fra Wikipedia.  

Væv evt. lidt over: Mixvolleyball blev indført i Dansk Politiidrætsforbund for nogle år 
siden, da det kneb med tilmeldinger til volleyballmesterskaberne, så som noget nyt 
blev det indført, at man kunne blande holdene med herrer og kvinder på samme hold.
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