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Hjertelig velkommen til det smukke Svend-
borg og til tennisturneringen ’Lån & Spar 
Bank Open’, hvor tennisinteresserede fra alle 
politikredse har mulighed for at mødes på 
tværs af job og arbejdssted og have en hyg-
gelig dag sammen.  

Det er Svendborg Politiidrætsforening, der 
står for arrangementet i samarbejde med 
Dansk Politiidrætsforbund og Lån & Spar 
Bank. Forude venter en fantastisk dag på 
Svendborg Tennisklubs ni grusbaner - mest 
for sjov og med det kammeratlige i højsædet, 
men også lidt for alvor. Nogen stiller op for at 

vinde, andre mest for at få en god dag med 
sportslige udfordringer i hyggeligt selskab 
med kolleger fra hele landet.

Uanset årsagen og motivationen glæder jeg 
mig over, at vi i politiet har mulighed for at 
møde hinanden også uden for vores jobfunk-
tioner, arbejdssteder og en travl hverdag. Det 
har stor værdi, fordi de relationer, der knyttes 
under arrangementer som dette, er med til at 
styrke både sammenholdet og samarbejdet i 
politiet til dagligt. 

At stable et stort sportsarrangement på 
benene kræver masser af planlægning og 
arbejde. Derfor skal der lyde en stor tak til de 
mange gode kræfter, der har knoklet på for at 
’Lån & Spar Bank Open’ er blevet en realitet. 

Der er sørget for gode faciliteter, mad og alt, 
hvad der skal til, for at I får en rigtig dejlig dag. 
Nu er resten op til jer.

Jeg ønsker alle en rigtig god og fornøjelig dag.

Arne Gram
Politidirektør

VELKOMMEN TIL TENNISTURNERING

Kolding Ketsjer Center, foto taget af Niels Mørk
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Svendborg Politi 
Idrætsforening 
byder i år vel-
kommen til Lån 
og Spar Bank 
Open.

Turneringen har 
de seneste to 
år, med Niels 
Mørk som Pri-
mus Motor, væ-
ret afholdt med 

succes i Kolding, men i år har vi altså valgt at 
rykke til Sydfyn. Dette på ingen måde for at 
tage opgaven fra Niels, men ligeså meget for 
at komme lidt rundt i landet, og se nye ten-

nisanlæg, og for at alle os, der elsker tennis, 
måske kan deles om opgaven, så Niels ikke 
skal stå med ansvaret hvert år. 

Sidste år fik vi en lille fremgang i deltagerantal-
let, og kom op på 14 antal spillere, ikke mindst 
fordi, vi fik tilgang af en lille flok fra Flyvevåb-
net. Dette håber vi som minimum at kunne 
gentage i år. Igen i år vil det være antallet af 
deltagere, der afgør, hvorledes turneringen 
bliver afviklet. Det vigtigste er, at vi får spillet 
en masse tennis.

God kamp!

René Lassen
Arrangør

VELKOMMEN
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HVORDAN GIK DE T SÅ SIDSTE ÅR …. ?

Onsdag d. 29. august 2018 blev der i Kolding Ketsjer Centers fine rammer spillet ”Lån & Spar 
Bank Open” tennisturnering for dansk politi, og samarbejdspartnere. Det var 14 tilmeldte, 
der alle var klar til kamp, og glade for, at vi i år kunne spille udendørs. Vejret var fantastisk.
Efter velkomst blev der trukket lod om puljeinddeling, og som sidste år, blev Reza og Morten 
placeret som 1’ere i hver deres pulje, og Niels Mørk blev som sidste års nr. 4, placeret som 
den 3. 1’er. 

De tre puljer og resultater (Sejre i parentes) kom derfor til at se således ud:

Der blev i puljekampene spillet bedst af 3 sæt med Supertiebreaks til 10 for at få spillet så 
mange kampe mod så mange forskellige som muligt. Helt i ånden om også at styrke det 
sociale samvær.

BLÅ PULJE RØD PULJE GRØN PULJE

Reza Gavanchi (4) Morten Mørck (4) Christian Ulrich (3)

René Lassen (3) Bo Rasmussen (3) Niels Mørk (2)

Allan Mortensen (2) Peter Johansen (2) Allan Rasmussen (1)

Villy Dahlgaard (1) Lars B. Pedersen (1) Jan Mortensen (0)

Jesper Engelund (0) Hardy Møller (0)
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HVORDAN GIK DE T SÅ SIDSTE ÅR …. ?

Herefter blev der spillet finaler, hvor kampene skulle afgøres i 1 ”almindeligt” sæt.

I A Finalen mødtes de tre 1’ere, hhv. Reza, Morten og Christian.

Morten indledte med at slå Reza 6-2, hvorefter Reza var blevet varm, og slot Christian 6-0. 
I den sidste finalekamp slog Morten Christian med 6-1, hvorfor Morten blev den endelige 
vinder med 2 sejre i finalekampene.

I B Finalen mødtes de tre 2’ere, hhv. René, Bo og Niels.

René indledte med at slå Bo en sejtrækker der endte 7-5. Det må have været denne lange 
kamp, der trak de sidste kræfter ud af René. I hvert fald tabte han, i endnu et maraton-sæt, 
i 6-7 (3) til Niels Mørk, der slutteligt slog Bo 6 – 3. Niels Mørke endte altså med at vinde 
Finale B med 2 sejre.

I C Finalen mødtes de tre 3’ere, hhv. Allan M, Peter og Allan R.

Peter indledte med at slå Allan M 5 -7, ligeledes i en maraton dyst, og Allan M havde tilsyne-
ladende brugt så mange kræfter, at Allan R kunne hive en sejr hjem, der endte i Tiebreak 6-7 
(8). Allan R forblev varm, og endte med at slå Peter i den sidste kamp, og blev derfor Finale 
C mester med 2 sejre.

I D Finalen mødtes… (ja, du gættede rigtigt) de tre 4’ere, hhv. Villy, Lars og Jan.

Villy indledte med en flot sejr på 6-3 og Lars, og holdt fast i næste kamp også og vandt endnu 
mere overbevisende over Jan med 6-1. I den sidste kamp var det Lars der trak det længste 
strå, og vandt komfortabelt 6-3 over Jan. Villy blev derfor vinder af puljen med 2 sejre.

I E Finalen var der så kun to personer tilbage, men de skulle ikke snydes. Jesper og Hardy 
stillede op til fight, og det endte med en flot sejr på 6-0 til Jesper, der dermed indtog pulje-
vinderrollen.

Der blev rundet af med en lille smule double, til dem der havde lyst, men folk var ved at 
være klar til at spise, og der blev serveret et ganske udmærket måltid mad, som Niels havde 
foranlediget.

Tak for et dejligt arrangement Niels Mørk, vi håber på Sydfyn at kunne gøre det lige så godt.

/ René Lassen
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Strategimøde og granskning af programmet

Pause i skyggen
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Finalisterne

Hyggelig aftenspisning
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Arkiv foto. Fie fra Lån & Spar var sidst tilstede ved det store mesterskabsstævne i Herning
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