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Velkommen 

Det er en fornøjelse at byde jer alle velkommen til det nordiske politimesterskab 
i håndbold. En særlig velkomst skal der naturligvis lyde til vores to broderlande, 
Norge og Island. Jeg vil også byde velkommen til officials og takke de mange 
hjælpere, samt Favrskov kommune og Østjyllands politi, der alle på hver deres 
måde er en forudsætning for, at et arrangement som dette kan lykkes. 

Idræt, træning – og det at være bevidst om at holde sig i god form – er et vigtigt 
grundprincip, for at vi som politifolk kan være både fysisk og mentalt parate – og 
det har aldrig været vigtigere, i den verden vi lever i netop i dag.

Må det bedste hold vinde.    

Knud Stadsgaard
Formand/Præsident
Dansk Politiidrætsforbund
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Velkommen 

Vi glæder os rigtig meget til at byde jer velkom-
men til de nordiske politimesterskaber i håndbold, 
som Aarhus Politiidrætsforening arrangerer i år. 

Håndbold er en spændende sportsgren – at 
spille god håndbold fordrer både hurtighed, god 
fysisk  form og taktisk klogskab. Det er også en 
sport, der kræver, at spillerne kan få individuelle 
præstationer til at gå op i en højere enhed sam-
men med resten af teamet. Kun ved en fælles 
holdindsats kan spillet fungere optimalt. Og i 
håndboldkampe sker der noget hele tiden for 
både spillere og tilskuere. 

De nordiske lande har årelange traditioner for et 
tæt, tillidsfuldt og uformelt samarbejde mellem 
landenes politi. Det gode samarbejde er en stor 
styrke, når vi skal bekæmpe kriminalitet på tværs 
af landegrænser. Selv om et nordisk mesterskab 
selvfølgelig er en konkurrence, håber jeg, at I alle 
også vil nyde godt af det sociale samvær i for-
bindelse med mesterskaberne. Det er med til at 
fastholde de tætte bånd mellem landene. 

Aarhus Politiidrætsforening har lagt mange kræf-
ter i at skabe gode rammer for et godt mester-
skab. Det fortjener de en stor tak for. 

Jeg håber, at I alle får nogle spændende og gode 
dage i Østjylland.

Helle Kyndesen
Politidirektør
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Velkommen til Favrskov

På kommunens vegne glæder det mig at byde de 
Nordiske Politimesterskaber i håndbold velkommen til 
Favrskov Kommune og ikke mindst til Søften Kultur- og 
Idrætscenter. Det er altid spændende at få gæster på 
besøg og ikke mindst aktive gæster, der vil give den 
max gas og svede for deres sag. 

Håndbold er omdrejningspunktet, og spillet kender vi 
særdeles godt fra træning og kampe rundt omkring i 
hallerne i hele kommunen. Det er intenst, tempofyldt 
og taktisk. Sammenhold og samarbejde er vigtige 
ingredienser på holdene, og jeg er sikker på, at de del-
tagende landshold fra Danmark, Island og Norge i høj 
grad kan mønstre det på både herre- og damesiden. 
Mesterskaberne er med til at promovere sporten og det 
faktum, at det som politimand m/k er vigtigt at være 
i god, fysisk form. 

Ud over håndboldspillet byder turneringen på socialt samvær på kryds og tværs 
af holdene. Der bliver mulighed for at knytte bånd, drøfte faglige problematikker 
og sætte ansigt på fremtidens mulige samarbejdspartnere. Det er altid lige nem-
mere at ringe eller skrive til en, man tidligere har mødt. 

Det er glædeligt, at Søften Kultur- og Idrætscenter danner rammen om mester-
skaberne med de omkring 100 deltagere. De to haller betyder netop, at mester-
skaberne kan afvikles i Søften. Hvis tiden er til det, vil jeg opfordre alle til at drage 
ud i kommunen, hvor Frijsenborgskoven, Gudenåen, hyggelige landsbyer, større 
byer med butikker og aktive biblioteker og kulturhuse absolut er et besøg værd. 
Det samme er Aarhus, der i år byder sig ekstra til som europæisk kulturhovedstad. 
Det vrimler med kulturelle indslag, som Favrskov Kommune og resten af den 
midtjyske region også er en del af.  

Velkommen til det hele – og god kamp til alle!

Nils Borring
borgmester i Favrskov Kommune
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Kære Nordiske venner

Jeg vil som formand for vores lokale politi idrætsforening Aarhus byde jer vel-
kommen til Aarhus – ”Smilets by”. Vi har brugt meget tid på at planlægge dette 
Nordiske Politimesterskab i Håndbold og glædes over, at vi har deltagelse af tre 
nationer. Vi skal spille kampene lidt uden for Aarhus i et nyligt opført idrætscenter. 
Personalet på stedet ser frem til vores besøg og har lovet er gøre deres bedste 
for at vi skal finde os til rette. 

I år er også året, hvor Aarhus er Europæisk Kulturhovedstad og byen står på den 
anden ende og emmer af liv. Hvis der bliver tid i jeres program, vil jeg anbefale jer 
at tage en tur i vores smukke by og nyde stemningen.

Med et ønske om et rigtig godt mesterskab – sportsligt og socialt.

Lars Bisgaard
Formand 
PI Aarhus 
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Jeg vil gerne byde alle deltagere til NM 
i politihåndbold velkommen til Søften 
Kultur- og Idrætscenter (SKIC). Vi er 
stolte over, at PI Aarhus har valgt SKIC 
som spillested.

SKIC er resultatet af hårdt arbejde i lo-
kalsamfundet. Efter mange års frivilligt 
arbejde kunne vi i 2016 åbne centeret 
med to haller, café, fitnesslokaler mv. 
Der har i det sidste år været mange 
fantastiske arrangementer i SKIC. 

Håndboldmæssigt toppede det, da den 
lokale klub, Team Favrskov Håndbold 
(TFH), som spiller i 3. division, tidli-
gere på året trak Aalborg Håndbold, 
som modstander i pokalturneringen. 
Aalborg Håndbold førte på daværende 
tidspunkt den danske håndboldliga. Det 
var en stor aften for de lokale helte og 
for klubben. 

Søften er en by med ca. 2.800 indbyg-
gere, som har et rigt foreningsliv. Der 
spilles fodbold, badminton, bordtennis 
og der dyrkes gymnastik. Ikke mindst 
har byen en stor håndboldklub, som 

samarbejder med de omkringliggende 
klubber under TFH. Vi håber, at flere af 
medlemmerne har tid til at kigge forbi 
til jeres kampe.

Når i kommer til SKIC vil i blive mødt af 
venligt personale og frivillige. I vil blive 
bespist af vores café, hvor kokken Heidi 
og hendes stab vil sørge godt for jer. 
Heidi har lovet, at hun vil gøre sit bed-
ste, så i får en endnu bedre oplevelse 
af SKIC.

I kan læse meget mere om SKIC på 
vores hjemmeside www.skic.dk eller 
på Facebook.

Vi glæder os til at se jer i Søften Kultur- 
og Idrætscenter til nogle gode dage 
med samvær, fællesskab og god hånd-
bold.

Velkommen.

Michael Bach Ryevad
Formand for 
Søften Kultur- og Idrætscenter

Kære deltagere



Arkivfotos fra EM i herrehandbold 2016

Arkivfotos fra EM i holland i 2014
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Arkivfotos fra EM i holland i 2014
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Dansk trup til NPM 2017

Kvinder Herrer

Træner       Søren Damgaard
Holdleder  Maria Lundgaard
Massør     Ulla Sørensen

Træner       Anders Schardelmann
Holdleder Lars Bock
Massør      Ulla Sørensen

Christina Lund Gregersen

Line Hedegaard

Lena Hyldekjær

Katrine Bonne Wulff 

Camilla Jørgensen 

Amanda Misella Bergsten 

Simone Skovgaard Petersen

Maria Ladekjær Nielsen

Lotte Dalstrup Jakobsen 

Julie Engelhardt Hansen

Kathrine Olah Roos

Tanja Müller Jeppesen

Mathias Kjærsgaard Petersen 

Emil Kulmann Jakobsen

Stanley Nielsen

Martin Johansen

Anders Mark

Morten Odderskjer Jensen

Kim Hagsten Nielsen 

Rasmus Baltzer Schiønemann Madsen

Kim Østergaard Jørgensen

Andreas Hampe

Rasmus Slot Pedersen 

Mads Bøjer Poulsen

Jonas Hjelm Kristensen

Peter Beuschau
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Norsk trup til NPM 2017

Delegat Trude Rønningen

Kvinder Herrer

Træner       Bjørn Iden
Coach  Hanne Blekkan

Træner       Bjørn Iden
Coach  Per Olaf Nordli

Kristin Nordtiller Aune

Mina Larsen Gustavsen

Hanne Glemmestad Larsen

Katinka Haltvik Blåsmo

Astrid Flægstad

Bettina Sonerud

Caroline Ruud Helgesen

Kristin Saugstad

Maiken Kavli

Pernille Øygarden Leon

Christine Hove

Martine Wavik Auvi

Maria Lunde Hjorten

Ine Cecilie Heer 

Øyvind Myhr

Sturle Erland

Jonas Rennemo

Vegard Thomasen Lauritsen

Christian Ekstrøm Berge

Anders Morken

Eirik Røneid Larsen

Erik Henningsen Abusdal

Remi Yaya Bah

Hans Martin Brennvall

Martin Baard Haube

Sindre Breda
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Islandsk trup til NPM 2017

Delegat Guðmundur St. Sigmundsson

Kvinder Herrer

Træner       Árni Fridleifsson
Coach  Jóhann Karl Thórisson
Massør  Kristján Fr. Geirsson

Træner       Valgardur Valgardsson
Coach  Birgir St. Jóhannsson
Massør  Kristján Fr. Geirsson

Árni Felix Gíslason

Ásbjörn Stefánsson

Jóhann Gunnar Guðbjartsson

Kári Walter Margrétarson

Grétar Stefánsson

Guðni Páll Kristjánsson

Guðjón Rúnar Sveinsson

Tómas Árni Ómarsson

Kjartan Ægir Kristinsson

Ómar Fridriksson

Sigurjón Thórdarson

Sigurkarl Gústavsson

Sveinn A. B. Thórdarson

Gunnar Backmann Ólafsson

Árni Fridleifsson

Elín Hrafnsdóttir

Hafdis Björk Albertsdóttir

Jóhanna Steingrímsdóttir

Arnthrúður Felixdóttir

Gudrún Árnadóttir

Gudrún Helga Tryggvadóttir

Sunnefa Burgess

Katrín Vilhjálmsdóttir

Rut Thórdardóttir

Guðbjörg Fjóla Ægisdóttir

Karen Ósk Thórisdóttir

Jóhanna Kristín Skjönhaug
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Kampprogram

 • Fredag den 2. juni 2017 kl. 18.00  Danmark vs. Island   (K) 
 • Fredag den 2. juni 2017 kl. 19.30  Danmark vs. Norge   (M)
 • Lørdag den 3. juni 2017 kl. 12.30  Island vs. Norge   (K)
 • Lørdag den 3. juni 2017 kl. 14.30  Norge vs. Island   (M)
 • Søndag den 4. juni 2017 kl. 12.30  Danmark vs. Norge   (K)
 • Søndag den 4. juni 2017 kl. 14.30  Danmark vs. Island   (M)

Foreløbigt program
FREDAG DEN 2. JUNI 2017
• 7.30 – 15.30 Norge: Ankomst Frederikshavn 
   – transport til Søften - træning – frokost – tjek-in på hotellet. 
• 10.00 – 13.00 Danmark: Træning og frokost
• 12.45  Island: Ankomst Billund lufthavn 
   - transport til og tjek-in på hotel 
• 15.30  Alle: Afgang fra hotel til Søften 
• 17.00  Teknisk møde og åbningsceremoni
• 18.00  1. kamp kvinder: Danmark vs. Island
• 19.30  1. kamp herrer: Danmark vs. Norge
• 21.00  Middag og transport til hotellet

Puljeinddeling

Danmark – Island

Island – Norge

Danmark – Norge

KVINDER

Danmark – Norge

Norge – Island

Danmark – Island

MÆND
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LØRDAG DEN 3. JUNI 2017
• 07.00 – 10.30 Morgenmad på hotellet
• 11.00  Busafgang fra hotellet til Søften
• 12.30  2. kamp kvinder: Island vs. Norge
• 14.30  2. kamp herrer: Norge vs. Island
• 17.00  Busafgang til hotellet
• 19.00  Middag på hotellet 
Frokost serveres på spillestedet i løbet af dagen.

SØNDAG DEN 4. JUNI 2017
• 07.00 – 10.30 Morgenmad på hotellet
• 11.00  Busafgang fra hotellet til Søften
• 12.30  3. kamp kvinder: Danmark vs. Norge
• 14.30  3. kamp herrer: Danmark vs. Island
• 16.00  Medaljeoverrækkelse 
• 16.15  Busafgang til hotellet
• 18.30  Busafgang fra hotellet – festmiddag på Aarhus Politigård 
• 01.30  Busafgang fra Aarhus Politigård til hotellet
Frokost serveres på spillestedet i løbet af dagen.

MANDAG DEN 5. JUNI 2017
• 07.00 – 13.00 Morgenmad på hotellet
• Hjemrejse efter morgenmad – tak for denne gang – på gensyn.

Danmark – Norge

Norge – Island

Danmark – Island



AARHUS KUL TURBY 2017

RØDE ORM

THE GARDEN

MEGA EVENT

Præsenteret af Det Kongelige Teater, 
Moesgaard Museum og Aarhus 2017

RØDE ORM er resultatet af et enestående samarbejde mel-
lem Det Kongelige Teater, Moesgaard Museum og Aarhus 
2017. Røde Orm – en imponerende udendørsforestilling med 
en medrivende fortælling fra vikingetiden. Forestillingen opfø-
res på og omkring Moesgaard Museums fantastiske, græsbe-
klædte tag af et stort ensemble fra Det Kongelige Teater. 

WEBSITE 
kglteater.dk/det-sker/sason-20162017/skuespil/rode-orm/

DATO
24. maj 2017 - 1. jul 2017

MEGA EVENT OG TRIENNALE
Præsenteret af ARoS Aarhus Kunst-
museum

Temaet, der udforskes tre steder, reflek-
terer over menneskehedens skildringer 
og ændringer af naturen. THE GARDEN 
bliver den største udstilling hidtil lavet 
af museet og i Aarhus. Spredt over flere 
steder rundt omkring i byen, blandt andet 
to større gallerirum på ARoS og langs 
fire kilometer af byens kyst, vil triennalen 
vise værker af udvalgte internationale 
kunstnere.

WEBSITE
www.aros.dk/

DATO
3. jun 2017 - 30. jul 2017



AARHUS KUL TURBY 2017

VERDENSBILLEDER

AARHUS FORTÆLLER

Præsenteret af Aarhus 
City Forening 

Årets rejse-, shop-
ping- og kulturfestival i 
Aarhus bliver en kæm-
pestor event for Aarhus' 
borgere og mange andre 
fra det øvrige Jylland. 
Op mod 150.000 men-
nesker forventes at 
besøge Aarhus under 
eventen, der er gratis for 
alle. Kom og oplev den 
fantastiske stemning, de 
mange aktiviteter, det 
kulturelle tema, gastro-
nomien, forretningerne, 
der holder åbent til mid-
nat, og bliv inspireret af 
andre lande og rejsemu-
ligheder.

DATO
2. jun 2017 - 3. jun 2017

Præsenteret af Den Gamle By

Aarhus Fortæller tager publikum med 
på en tidsrejse gennem Aarhus' historie 
fra vikingetiden til i dag. Århusianere, 
deres gæster og turister i byen kan få et 
overblik over byens historie og et indblik 
i de særlige træk, der har gjort Aarhus 
til den by, den er i dag. 

WEBSITE 
www.dengamleby.dk/aarhus-fortaeller/

DATO
12. apr 2017 - 31. dec 2017
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