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VELKOMMEN TIL 

DPM BORDTENNIS
Kære kollegaer.

 

PI-København og Dansk Politiidrætsforbund 

byder hermed velkommen til årets udgave af 

De Danske Politimesterskaber i bordtennis 

2021.

 

Corona-pandemien har i snart halvandet år 

domineret vores samfund, hvilket har kunnet 

mærkes, ikke mindst på politiidrætten og 

bordtennissporten i almindelighed. 

På tærsklen til normale tilstande har PI-

København derfor den store glæde igen at 

kunne byde velkommen til 2 dages DPM i 

bordtennis.  

 

Det stort anlagte 5-dobbelte DPM2020 i 

Købehavn måtte, lige som mange andre 

danske politimesterskaber, aflyses sidste år. 

Bordtennis var ellers én af i alt 5 discipliner, 

der skulle afvikles over hele København og 

inden aflysningen var en realitet, var der mere 

end 50 tilmeldte spillere. Det havde været det 

største danske politimesterskab i bordtennis 

i mere end ét årti.  

 

Helt så mange tilmeldte er der ikke til dette 

års mesterskaber, men vi er helt sikker på, at 

alle uanset alder og niveau, vil bidrage med 

godt humør og godt spil, så I, når I er retur 

kan få lokket flere spillere med til næste års 

store fælles danske politimesterskabsstævne 

i Herning.

Forhåbentligt kan fremtidige store DPM stæv-

ner rundt om i landet skabe fornyet tilgang 

til bordtennissporten. Indtil da er alt ved det 

gamle og mange kendte ansigter mødes nu 

igen til bordtennis og kammeratlig hygge over 

2 dage i København (Taarnby).

Der skal lyde en stor tak til Amager Bordten-

nisklub, for at stille lokaler og mandskab til 

rådighed. 

Også en kæmpe tak til Taarnby Kommune, 

for deres velvillighed ved at give tilladelse til 

brug af deres lokaler. 
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En stor tak skal til slut lyde til de frivillige og 

til alle deltagerne og – igen/igen - til Kurt 

Høholdt Jensen (Hey Jude) for at lede det 

”store” stævne.

PI-København og Dansk Politiidrætsforbund 

ønsker alle et godt mesterskab.

Tju Tju

På PI-Københavns vegne

 

Poul Erik Sloth Andersen

Afdelingsformand

Jens Skovbjerg Wagner

Afdelingsnæstformand.

SE UDGIVELSEN 

ONLINE
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VELKOMMEN 

Som næstformand for Politiets Idrætsfor-

ening, København er det mig en stor glæde 

at byde velkommen til de danske politime-

sterskaber i bordtennis 2021.

Vores Bordtennisafdeling har endnu engang 

påtaget sig at afvikle mesterskabet, og jeg er 

sikker på at det bliver et fantastisk arrange-

ment med bordtennis af høj klasse

Det sidste halvandet år har corona været en 

hård modstander for foreningslivet både på 

og uden for banen, så det glæder mig, at de 

fleste deltager i kammeratskabsaftenen.

 

Jeg er sikker på, at det bliver en festlig forestil-

ling med god mad, godt selskab og masser 

af røverhistorier.

Med håbet om nogle hyggelige og spæn-

dende dage ønskes alle deltagere og officials 

held og lykke.

Claus Hansen

Politiets Idrætsforening, København

Næstformand

Støt vore annoncører...
...de støtter os
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

SPILLEDAGE:  Tirsdag den 28. september 2021 fra kl. 09.00 og onsdag den 

 29. september 2021 fra kl. 09.00.

SPILLESTED:  Amager BTK, Amagerhallen, Løjtegårdsvej 62-64, opgang D, 1. sal,

 2770 Kastrup.

 Bordtennishallen er udstyret med blå borde fra Stiga og Tibhar, samt

 Taraflex-gulv. 

 Der spilles med hvide xxx kampbolde. 

OMKLÆDNING:  Der er flere omklædningsrum på 1. sal lige ved siden af spillehallen.

PÅKLÆDNING:  Der skal anvendes indendørs sko ved bordene. Spillerne må ikke bære

 hvide T-shirt/trøje under kampene. 

FORPLEJNING:  Der er mulighed for at købe:

 • Franskbrød med ost, rullepølse og spegepølse (fra om morgenen)

 • Kylling sandwichs med bacon (fra frokosttid)

 • Kogte/ristede pølser med brød (fra frokosttid)

 • Frikadeller med kartoffelsalat (fra frokosttid)

 • Frugt og chokoladebarer

 • Øl, vand og kaffe.

PARKERING:  Der er gratis parkering ved hallen.

TELEFON TIL STÆVNELEDELSEN: 40 71 79 27. (Poul-Erik).



11

DELTAGERFORTEGNELSE:

   København:   

 1. Kjeld Christensen

 2. Kenneth Juhl Hansen

 3. Daniel Fynsk

 4. Ib Andersen

 5. Erik Cartey Hansen

 6. Jens Skovbjerg Wagner

 7. Ole Drost.

 8. Lennart Lundqvist

 9.  Jann Wiencken

 10. Poul-Erik Sloth Andersen

 11. Ole Kjær Jacobsen.

 12. Kent Straagaard.

  
  Sydsjælland:  

 13.  Bent Arne Jensen.

  Sydøstjylland:  

 14. Villy Dahlgaard

 15.  Lars Friche Jensen.

 16.   Hamed Joolaei

 17.   Allan Bjerre

  Østjylland:  

 18.   Morten Edelbo.

  Nordjylland:  

 19.   Erik Hostrup Nielsen.

 20.   Bent Højgaard Hansen.

 21.   Søren Muhlig.

 22.   Kurt Høholdt Jensen. Stævneleder.
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