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Gang på gang op-
lever vi, at Kolding 
er vært for store og 
små sportsbegiven-
heder. Valget af Kol-
ding er meget na-
turligt. Det er nemt 
at komme hertil, og 
rigtig mange af vo-
res gæster har op-
levet en by, der som 

vært er klar til at tage imod alle.
 
Men sportsgæster er bestemt ikke de eneste, 
der ser mod Kolding. Der er en optimisme i 
hele Kolding Kommune i disse år. En opti-

misme, der bygger på reelle fakta og derfor 
er særdeles holdbar. Vores indbyggertal stiger 
med over 2.000 på tre år. Mange flytter til 
Kolding, fordi de her kan uddanne sig og finde 
et attraktivt job.
 
Kolding Kommune byder alle deltagere i Lån 
& Spar Bank Open velkommen. Så længe 
turneringen står på, er der naturligvis fuld 
fokus på præstationerne på banen, men vi 
byder gerne på et gensyn.
 
Venlig hilsen
Jørn Pedersen
Borgmester

Velkommen 
til Lån & Spar Bank Open

Kolding Politi Idrætsforening byder velkom-
men til Lån & Spar Bank Open tennisturnering, 
som løbet af stablen for første gang. Dog har 
man lokalt i Kolding gennem årene haft en 
tradition for at spille en lille turnering 2 gange 
om året for at styrke det sociale samvær og 
selvfølgelig afgøre håneretten. Den turnering 
udvides nu for at give tennisinteresserede i 
hele Danmark chancen for at mødes på tværs 
af landet, få spillet en masse tennis og for so-
cialt samvær. Turneringen har opbakning fra 
Dansk Politiidræt og har Lån & Spar Bank som 
hovedsponsor. Der er i Dansk Politi stor tradi-
tion for idræt, men tennissporten virker til at 
have ligget stille. Det skulle der gerne ændres 
lidt på. Derfor har det været spændende at se, 
hvor mange tennisspillere vi kunne lokke ud 
af busken og til at deltage. I skrivende stund 
er der 11 tilmeldte, hvilket er lidt skuffende. 

Næste år skal det 
overvejes at vælge 
en anden hverdag, 
afholde det over 2 
dage eller placere 
det i Østdanmark. 
Vi håber på godt 
vejr, hyggeligt sam-
vær og selvfølgelig 
en masse god ten-
nis.

Vel mødt 

Niels Mørk
arrangør Kolding Politiidrætsforening
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Velkommen til tennis i Kolding

Sydøstjyllands Politiidrætsforening vil også 
rigtig gerne byde deltagerne velkommen til 
Lån og Spar Bank Open tennisturnering i det 
aktive Trekants område, som består af de tre 
byer Kolding, Vejle og Fredericia. Sydøstjyl-
lands Politikreds består desuden af byerne 
Horsens, Skanderborg og Billund, men er-
hvervsmæssigt har der i mange år været en 
stærk forbindelse de tre byer Kolding, Vejle og 
Fredericia imellem. 

Tennis har i mange år desværre ikke haft den 
helt store udbredelse blandt politiets ansatte. 
Til trods for at tennis er en yderst populær 
sport, både i Danmark og i resten af verden, og 
at der i Danmark findes mange tennisklubber, 
spillere og baner. Dansk Politiidrætsforbund 
har for nylig haft 3 danske spillere i Ungarn, 
hvor de deltog i de Europæiske politime-
sterskaber i tennis, og det var en glædelig 
overraskelse, at danske Maria Rasmussen, 
PI-København, fik sølv ved mesterskabet. Du 
kan læse mere om dette europamesterskab 
inde i programmet. 

Glædeligt er det og-
så, at Niels Mørk har 
taget initiativ til at få 
en landsdækkende 
tennisturnering i gang 
i Kolding. Det er mit, 
og Sydøstjyllands 
Politiidrætsforening ś 
håb, at denne tennis-
turnering vil danne 
grundlag for mange 
tennisturneringer i regi af Dansk Politiidræts-
forbund fremover. Dansk Politiidrætsforbund 
bidrager gerne med både økonomi og eksper-
tise til at støtte politiidrætten, og ikke mindst 
at støtte ny og måske glemte idrætsgrene, så 
danske politiansatte får endnu flere sportstil-
bud at vælge imellem. 

Tak til Niels Mørk for viljen til at starte dette op, 
og med håb og krydsede fingre for, at dette 
ikke bliver det eneste tennisarrangement i regi 
af Dansk Politiidrætsforbund fremover. 

Robert Hansen
Formand Sydøstjyllands Politiidrætsforening.
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Praktisk info

PRAKTISKE FORHOLD
Der er bad og omklædningsfaciliteter på stedet. Der er 10 rigtige gode grusbaner på baner, 
hvor vi har de fleste baner til rådighed. Før hver kamp udleveres 4 bolde ved dommerbordet, 
som skal afleveres igen efter kampen. Man dømmer selv kampene. Ved ankomst melder man 
sig ved dommerbordet og får udleveret en T-shirt. Det er vigtigt, at der spilles med tennissko. 
Dvs. løbesko eller lignende med grov sål må ikke benyttes.

FORPLEJNING (TILKØB)
I løbet af dagen kan man hente 3 stk. frugt og 1 fl. vand ved dommerbordet. Til frokost afhenter 
man en sandwich og sodavand ved dommerbordet, som indtages, når det passer den enkelte. 
Efter endt turnering og i forbindelse med præmieoverrækkelse vil der være fælles spisning.

SAMARBEJDSPARTNERE
Kolding PI vil gerne takke Dansk Politiidrætsforbund for god sparring og samarbejde, Lån & 
Spar Bank som hovedsponsor og Allshirts.dk, som er en Koldingbaseret webshop, som blandt 
andet handler med tennisartikler. Allshirts vil været tilstede ved turneringen med en stand 
med gode tilbud og mulighed for at prøve ketsjere og få vejledning i forhold til tennisudstyr.

KØRSELSVEJLEDNING
Turneringen afholdes ved Kolding Tennisklub (Kolding Ketsjer Center), Bramdrupskovvej 
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30, 6000 Kolding. Tag afkørsel 62 på E45 (Kolding Øst), i rundkørslen kør mod Kolding ad 
Fynsvej. Ved 2. lyskryds drejer du til højre ad Bramdrupskovvej. Efter ca. 300 meter har du 
anlægget på din højre hånd.

TURNERINGSFORM
Turneringsformen er ikke helt fastlagt. Alt efter deltagerantal inddeles folk i puljer, hvor man 
spiller alle mod alle (f.eks. puljer med 5 eller 6). Herefter går de bedste 8 videre til A-finale med 
kvartfinale, hvor nr. 1 fra en pulje f.eks. møder nr. 4 fra en anden pulje osv. De lavest rangerede 
i puljerne spiller B-finale. Spillere på PI-landsholdsniveau vil blive seedet (inddelt i hver pulje). 
Afhængig af sluttidspunkt og interesse for deltagerne, vil der blive spillet lidt double til sidst.
Der spilles bedst af 3 supertiebreaks. Dvs. man spiller til 10 (running score og man skal vinde 
med 2 point). 1. spiller server 1 gang, og derefter server man 2 gange på skift. Man bytter 
side efter hver 6 point.

PROGRAM
10.00-10.10 Velkomst og introduktion
10.10-16.00 Kampe jf. program (det er et ca. sluttidspunkt)
  Præmieoverrækkelse, bespisning og lodtrækningspræmier
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Kolding er med sine 60.300 indbygger Danmarks 7. største by. Byen stammer tilbage fra 
sidste halvdel af 1100-tallet. Byen har med sin centrale placering i landet altid været centrum 
for handel og eksport og i dag som en del af trekantsområdet. Kolding Å var i mange år 
toldgrænsen mellem kongeriget og hertugdømmerne sydpå. I byen ligger Koldinghus, som 
blev bygget som kongerigets beskyttelse mod syd. Slottet stod som en ruin siden 1808, 
hvor en storbrand hærgede. Man har løbende restaureret på slottet, hvilket blev afsluttet i 
1990 érne. Det huser i dag museum mv. og et besøg kan anbefales, også for børn. Kolding 
er i dag kendt som Danmarks designby og huser blandt andet Designskolen og kommunens 
slogan er også ”Vi designer livet”.

Kolding
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Nicolai for børn

Hvis man tager familien 
med til Kolding, og de ikke 
gider at se på tennis hele 
dagen, er der mulighed 
for, at de kan tage i Lege-
parken, som ligger 5 min. 
kørsel fra tennisanlægget. 
Legeparken er et udendørs 
legeområde med moon-
cars, vandcykler og stor 
legeplads. 

Hvis vejret er dårligt, er 
der mulighed for at tage i 
Nicolai for børn, som ligger 
i centrum. Det er et kultur-
center/oplevelsesunivers 
for børn fra 2-12 år. Det 
er et unikt sted, hvor børn 
kan udfylde sig kreativt 
og aktivt. Der er åbent fra 
9-16 og det koster 40 kr. 
pr. person. 

Se mere på 
www.nicolaiforborn.kolding.dk
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Sølv til Danmark 
ved de europæiske politimesterskaber i tennis

Dansk Politiiddrætsforbund deltog i juli 2017 med 3 spillere i de Europæiske po-
litimesterskaber i tennis i Ungarn, da Maria Rasmussen, PI-København, Moham-
mad-Reza Gavanchi, Midt- og Vestsjællands PI, og Morten Mørck, PI-København 
repræsenterede Danmark ved politimesterskabet. Danmark vandt en flot sølvme-
dalje, da Maria Rasmussen fik en anden plads efter en hård dyst mod Klaffner 
fra Østrig. Dansk Politiidrætsforbunds medlemsblad Politiidræt bringer næstfor-
mand Jens Claumarch´s beretning fra europamesterskabet i udgivelse nr 5, som 
kommer i løbet af august 2017. Beretningen bringes ligeledes her i programmet.

Tekst og foto Jens Claumarch, næstformand DPIF

I forbindelse med afviklingen af disse me-
sterskaber havde DPIF efter en prøvetræning 
valgt at udtage følgende spillere:
Maria Rasmussen, København, Mohammad-
Reza Gavanchi, Midt- og Vestsjælland samt 
Morten Mørck fra København.

Maria vandt guld i damesingle for 6 år siden 

– også i Ungarn, dog ved Balantonsøen, men 
hun deltog ikke for 2 år siden i Milano, hvor 
Maria havde orlov fra politiet. Morten og Reza 
deltog begge i Milano, så det var spillere, der 
kendte gamet, der tog afsted. I alt 19 nationer 
fra USPE medlemslandene deltog, så der var 
tilmeldt 61 herrer og 28 kvinder i single- og 
doublerækker.

Fra venstre Mohammad-Reza Gavanchi, Morten Mørck og Maria Rasmussen.
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Alle blev indkvarteret i den vestlige del af 
byen – kaldet Buda, som også er den mest 
farverige med niveau i landskabet og en del 
flotte bygninger og udsigtspunkter. På den 
østlige del af Donau, der gennemskærer 
byen, ligger Pest, som er pandekageflad, og 
hvor bl.a. Parlamentsbygningen samt han-
dels- og gågader ligger. Alle boede på Hotel 
Berlin i den sydlige del af byen – lidt ude i et 
industrikvarter – og med mindst 45 minutter 
transporttid til tennisbanerne i den nordlige 
del af byen, der rummer 1,7 mill indbyggere. 
Hotel Berlin og transporttid viste sig hurtigt 
at være det gennemgående daglige tema.

Hotellets aircondition virkede desværre ikke, 
i den periode vi var der, hvilket var uheldigt 

med dagtemperaturer på 28-32 grader og 
nattemperaturer på 19-21 grader. Så på trods 
af åbne vinduer hele natten var der ikke be-
hov for at bruge dyne eller lagen for at holde 
varmen. Hotellet levede desværre ikke op til 
en forventelig standard for idrætsfolk, der 
skal ud og præstere på et rimeligt højt niveau.

Morgenmad og aftensmad blev serveret på 
hotellet, og der var ikke de store variationer i 
udvalget til nogen af måltiderne. Flere lande 
valgte simpelthen at spise aftensmad ude i 
byen – for at få ordentlig næring til spillerne.

En anden stor mangel på hotellet var lokaler 
til afslapning og socialisering, hvor deltagerne 
kunne sidde og slappe af med et spil kort 

Mohammad-Reza Gavanchi, Jens Claumarch, Morten 
Mørck og Maria Rasmussen med Dannebrog.
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eller udveksle erfaring og fortælle røverhi-
storier om politijobbet på kryds og tværs af 
landegrænser.

Der blev foretaget seedning og lodtrækning 
til dame- og herresingle allerede om aftenen, 
hvor Maria blev seedet 6 – ud fra hendes 
tidligere resultater – og placeret i nederste 
halvdel, så hun evt. først løb ind i den forsva-
rende mester, østrigeren Klaffner, i en finale.

Reza og Morten var ikke blandt de 16 see-
dede herrespillere og blev placeret i hver sin 
halvdel af turneringen.

Alle kampe blev afviklet på det nationale 
træningsanlæg for Ungarns elitespillere/
landsholdet, og det var rigtigt gode forhold 
at spille under. Der blev spillet på 6 baner, der 
lå samlet ved siden af hinanden, så det var 
overskueligt at følge med i, hvordan kampene 
skred frem, og hvornår en af vores spillere 
skulle til at gøre sig klar.

Dag 1 startede med fælles indmarch for alle 
deltagere med musik og flag, hvorefter der 
blev budt velkommen af arrangørerne fra 
Ungarns Politi Sport samt USPE ś generalse-
kretær, Fred Kusserow, der officielt åbnede 
stævnet.

Morten mødte i 1. runde en ung slovak, Siro-
nic, der vandt 6-2, 6-2.

Morten skulle herefter fortsætte i taberrunden 
– kaldet Consolation CUP.

Reza vandt sin første kamp over Porcelli, 
Italien, med 6-3, 6-3 og var videre til anden 
runde.

Maria mødte Cantillon fra England, der blev 
besejret med 6-0, 6-0 uden problemer.

Reza tabte sin 2. kamp mod en tjekke, Telnar, 
med 6-2 og 6-0, og Reza var dermed færdig 
i single.

I herredouble tabte Reza/Morten til et bri-
tisk par, Bates/Tiddy, i første runde og var 
dermed ude.

I Consolation Cup begyndte Morten at spille 
bedre og bedre, og han vandt i de følgende 
dage 4 kampe mod en italiener, en ungarer, 
en franskmand og en hollænder, hvilket betød 
af Morten på finaledagen skulle spille finale i 
Consolation Cup mod Rakob, Østrig.

Finalen endte med østrigsk sejr på 6-2 og 6-2, 
men en rigtigt flot spillet turnering af Morten.

I damesingle vandt Maria i sin anden kamp 
med 6-0, 6-0 over Remler fra Østrig, og vi 
kunne se, at hvis Maria skulle nå finalen som 
for 6 år siden, så skulle hun lige klare et par 
tyskere undervejs, hvilket hun netop gjorde 
for 6 år siden – så vi håbede.

I kvartfinalen ventede den 2. seedede Seiten-
becher, der blev slidt op af Maria med solide 
og velplacerede slag til sejr med 6-0, 3-6 
og 6-2. En lang og varm kamp der krævede 
rigtigt meget væske og energi.

Semifinalen var mod en ung tysker, Niemayer, 
og opskriften for Maria var den samme – slid 
hende op, hvilket hun så blev. Maria vandt igen 
i en lang match med cifrene 6-1, 3-6 og 6-2. 
Finalen var hjemme.

»
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Modstanderen var den regerende mester, 
Klaffner, fra Østrig, der før sin polititid, spil-
lede professionel tennis og har været oppe 
blandt de 3-400 bedste i verdenen. En for 
stor mundfuld for Maria, der måtte se sig 
besejret 6-1 og 6-2 i finalen. Maria var ikke i 
nærheden af at vinde, men cifrene lyver en 
smule, da flere partier blev vundet af Klaffner 
med en lille margin.

Da alle finaler var afsluttet og medaljerne 
overrakt, blev USPE ś fane halet ned og over-
draget til en repræsentant for det russiske 
politi sportsforbund, der skal afvikle EPM i 
skydning i juli måned. Herefter var det retur 
til ”det varme hotel” og afslutningsmiddagen, 
der dog var planlagt i en anden bygning ved 
siden af hotellet. Herovre virkede aircondition 
heldigvis, og der var god mad og kold fadøl 
til alle.

Tak til Maria, Morten og Reza for en fantastisk 
hyggelig tur på trods af varmen på hotellet, 
de små værelser, noget til tider kedeligt mad, 
lange og forskellige transportture til og fra 
spillestedet.

Og nu jeg husker det: Undskyld til Morten 
og Reza at I ikke kom med ud og spise til 
delegatmiddagen tirsdag aften, men der var 
kun inviteret/plads til 2 fra hvert land, så jeg 
var nødt til at invitere Maria med, da hun klart 
var den kønneste af jer tre.

Men så fik I jo også tid til at købe en elkedel 
og Nescafe, så der var ordentlig kaffe fra 
morgenstunden på 210!

Se også
www.politisport.dk
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Maria Rasmussen, PI-København med sølvmedaljen.
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