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Det er med stor glæde, at vi har kridtet banen 
op og byder jer alle velkommen til årets danske 
politimesterskab i håndbold

To dage med sved på panden. To dage med 
sejre og nederlag. To dage med fokus på 
holdspil og fællesskab.

Jeg håber, at I får nogle gode sportslige op-
levelser, men også at I får tid til at nyde det 
kollegiale fællesskab og måske nyde lidt af 
vores smukke natur i kommunen.  

I 2019 blev vi i Guldborgsund Kommune ud-
nævnt til Bevæg dig for livet-visionskommune 
og arbejder derfor målrettet på at få flest 
mulige borgere til at være fysisk aktive gen-
nem indsatser for både de unge, børnene, de 
voksne og de ældre. Det er vigtigt for os, at 
man kan dyrke motion som en naturlig del 
af hverdagen, og det er et politimesterskab 
i fodbold og håndbold et godt eksempel på. 

Nu er I jo også kommet til Guldborgsund, hvor 
vi ikke kender til hverken sølv eller bronze, så 
held og lykke og rigtig god fornøjelse 

VELKOMMEN 
TIL POLITIMESTERSKABERNE 2021

John Brædder 
Borgmester i Guldborgsund kommune
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VELKOMMEN OG TAK

Det er altid en fornøjelse af kunne byde 

velkommen til en idrætsbegivenhed i politi-

kredsen. Det gælder ikke mindst nu, hvor vi 

endelig kan komme i gang igen efter corona-

nedlukningerne. 

Jeg glæder mig over de medarbejdere i 

politikredsen, som bruger tid og energi på 

arrangementet og over de medarbejdere fra 

hele landet, som har lyst til at mødes med 

kollegerne til en dyst, men også til at deltage 

i det sociale fællesskab omkring idrætten. 

Så hermed en tak til jer alle for det!

På håndboldbanerne i Nykøbing Falster hallen 

står der naturligvis et mesterskab på spil, så 

det skærper kampiveren. Jeg ønsker jer alle 

en god dag på banerne med sublim håndbold 

og spændende kampe. At vinde trofæet og 

den tilhørende respekt for en tid er naturligvis 

en vigtig del af det. Imidlertid håber jeg, at I 

også får tid til at nyde samværet med kolleger 

på tværs af hele landet. 

Lene Frank 

Politidirektør Sydsjælland og 

Lolland-Falsters politi.
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VELKOMMEN 

Som hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Po-

litiidrætsforbund for Sydsjælland og Lolland-

Falster Politiidrætsforening glæder det mig, at 

vi endnu engang kan byde velkommen til et 

mesterskab i kredsen. Denne gang ser vi frem 

til de danske politimesterskaber i håndbold for 

damer og herrer. 

Det har været et år fyldt med udfordringer 

for alle og for alle idrætsforeninger, så det er 

glædeligt, at det ser ud til, at vi kan nærme 

os normale tilstande. Endnu mere dejligt er 

det, at der er stor opbakning til stævnet med 

deltagere fra hele landet, det giver os som 

arrangører ekstra motivation til at gøre det 

hele endnu bedre.

Det har som bekendt ikke været helt let at 

navigere i restriktioner, forholdsregler, vejled-

ninger og anbefalinger, men mens jeg skriver 

dette, åbner Danmark mere og mere og med 

lidt held, vil Covid-19 tiden være lidt bag os, 

når vi afholder dette stævne. Vi ser i hvert 

fald frem til at mødes i både konkurrence og 

festligt lag med de mange deltagere, og vi vil 

gøre vores til, at det bliver et veltilrettelagt og 

spændende stævne.

Tak til folkene bag, der har gjort det muligt 

at afholde mesterskabet i Nykøbing F. og til 

Guldborgsund kommune og hallerne i Guld-

borgsund for at stille faciliteter til rådighed.

Held og lykke med stævnet. Jeg håber, at I vil 

nyde dagene i Nykøbing F.

Med sportslig hilsen 

Peter Wihan

HB-medlem Sydsjælland og 

Lolland-Falster politiidrætsforening
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VELKOMMEN
TIL NYKØBING F.

Nykøbing F PI byder i samarbejde med Dansk 

Politiidrætsforbund rigtig hjerteligt velkom-

men til de danske politimesterskaber i hånd-

bold for damer og herrer 2021. 

Det er altid en fornøjelse at se kollegaer, om 

de er i 20’erne eller 60’erne, kvinder eller 

mænd løbe ivrigt rundt efter bolden, i jagten 

på sejr.

Uanset alder er det lysten til spillet og kam-

meratskabet, som gør at vi igen i år har 

mulighed for at afvikle dette mesterskab og 

vi glæder os.

Vi håber på to gode da-

ge med sejre, nederlag, 

højt humør, hygge og

spændende kampe 

med hold fra hele Dan-

mark.

Sportslige hilsner

Morten A. Jensen

Kasserer

Nykøbing F PI
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
SPILLESTED
Nykøbing F. hallen, Nørre Boulevard 4A, 4800 Nykøbing F.

PARKERING
Der er god parkering på ”Cementen”, Nørre Boulevard 2A, 4800 Nykøbing F., som ligger i 
umiddelbar nærhed af hallen.

PULJEINDDELING/KAMPPROGRAM
På grund af tidligere erfaringer med diverse ændringer helt op til stævnet tilgår puljeinddeling 
og kampprogrammet som senere. 

Kampene afvikles som udgangspunkt i tidsrummet mellem kl. 0830 og til senest kl. 1615.

Håndboldkampene afvikles i enten Hal 1,2 eller 3.

Opvarmning i gangarealerne omkring hallerne. INGEN BOLDSPIL I GANGENE.

Danske politimesterskaber afvikles efter de internationale spilleregler og Dansk håndbold
Forbunds gældende regler, herunder er et uddrag af disse regler:

Spilletiden i Eliterækken 2 x 20 minutter.

Spilletiden i A-rækken 2 x 15 minutter.

Spilletiden i Damerækken 2 x 15 minutter.

RÆKKEFØLGEN I PULJERNE AFGØRES SÅLEDES
2 point for sejr - 1 point for uafgjort - 0 point for nederlag.
I tilfælde af pointlighed afgøres placering i puljen efter nedenstående regler i prioriteret ræk-
kefølge:

A. Placering afgøres af de indbyrdes kampe.

B. Placering afgøres af målforskel i indbyrdes kampe.

C. Placering afgøres af målforskel i samtlige kampe.

D. Hvis der fortsat er fuldstændig lighed, placeres det hold først, der har scoret flest mål.

I tilfælde af ens spilletrøjer eller så ensartede, at det må anses for vanskeligt at skelne holdene 
fra hinanden, skal sidstnævnte hold skifte trøjer. Der vil være overtrækstrøjer til rådighed i 
hallerne.

Diskvalifikation (direkte rødt kort) medfører indberetning fra dommerne og turneringsledelsen 
træffer afgørelse om eventuel karantæne.

STÆVNELEDELSE
Morten Jensen, Nykøbing F. PI – tlf. 4132-8189.
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APPELJURY
Jens Claumarch, Ole K. Jacobsen DPIF og tilstedeværende medlemmer af DPIF ś håndbold-
udvalg.

PRÆMIER
Der spilles om medaljer og plaquetter i henhold til Dansk Politiidrætsforbunds reglement.

Præmieoverrækkelsen vil foregår umiddelbart efter sidste kamp.

CAFETERIA
Cafeteriet er åbent under hele mesterskabet.

KAMMERATSKABSAFTEN
Vil foregå i Nykøbing F. hallen med start kl. 1830 og slut kl. 0100.
Menuen vil være en buffet med alt fra sovs til salat.
Der vil ligeledes være mulighed for køb af vand, øl og vin til rimelige priser. 
Mulighed for betaling med kontanter, kort og mobilpay.
Der vil være musikals underholdning i løbet af aftenen, så husk dansesko og godt humør.

DANSKE POLITIMESTERSKABER I

HÅNDBOLD 
FOR DAMER OG HERRER

4. og 5. oktober 2021

Arrangør: PI Nykøbing F. 

Dansk Politiidrætsforbund

1946 1. AUGUST 2021

ÅRS JUBILÆUM

Se udgivelsen 
ONLINE
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TURNERINGSREGLEMENT

§ 1.
Turneringen udskrives og foranstaltes afholdt af Dansk Politiidrætsforbund i henhold 
til forbundets vedtægter for danske politimesterskaber i idræt og skydning.

§ 2.
Turneringen spilles som pointturnering i 7-mandsspil for såvel damer som herrer, 
jævnfør § 7.

§ 3.
Hver forening under forbundet har ret til at tilmelde et eller flere hold til turneringen.

For damerækken er der dog mulighed for sammenlægning af to eller flere foreninger, 
idet der henvises til dispensationsmuligheden i disse bestemmelsers § 19.

Vedrørende startretten, henvises til "Vedtægter for Danske Politilandsstævner" § 3.

§ 4.
Den arrangerende forening, der automatisk er deltager, gennemfører turneringen 
og ansætter en turneringsledelse på 3 mand, autoriserede dommere og tidtagere.

§ 5.
Der spilles efter Dansk Håndbold Forbunds gældende regler med følgende undta-
gelser: Spilletiden i Elite-rækken - inkl. finalen - er 2 x 20 minutter.

I Dame- og A-rækken er spilletiden 2 x 15 minutter.

§ 6.
Lodtrækning til turneringen i A-rækken foretages af forbundets håndboldudvalg og 
er offentlig.

De nedrykkede 2 hold fra sidste års turnering i Elite-række placeres i hver sin pulje.
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§ 7.
Turneringen for damer afvikles i 2 puljer á 4 hold.

Puljevinderne spiller finale om Det Danske Politimesterskab.

De to 2'ere i puljerne spiller om bronzemedaljerne.

Nr. 4 i hver pulje rykker i kvalifikationsturnering.

Turneringen for herrer omfatter en Elite-række med 9 hold i 3 puljer og en A-række 
med 12 hold i 4 puljer.

Eliterækken opdeles i 3 puljer, hvor der spilles alle mod alle.

De 3 puljevindere spiller alle mod alle om placeringen 1, 2 og 3.

De 3 to'ere spiller alle mod alle om placeringen 4, 5 og 6.

De 3 tre'ere spiller alle mod alle om placeringen 7, 8 og 9.

Nr. 8 og 9 rykker ned i A-rækken.

A-rækken opdeles i 4 puljer, hvor der spilles alle mod alle.

De 4 puljevindere spiller en kamp om oprykning. pl. 1 mod pl. 2 og pl. 3 mod pl. 4.

De 4 toere spiller en kamp om pladserne 5/6 og 7/8.  pl. 1 mod pl. 2 og pl. 3 mod pl. 4.

De 4 tre'ere spiller en kamp om pladserne 9/10 og 11/12. pl. 1 mod pl. 2 og pl. 3 
mod pl. 4.

Nr. 11 og 12 rykker ned i kvalrækken.

§ 8.
I tilfælde af pointlighed afgøres den endelige placering i puljen efter følgende regler 
i nævnte rækkefølge:

A. placering afgøres af de indbyrdes kampe.

B. placering afgøres af målforskel i indbyrdes kampe.

C. placering afgøres af målforskel i samtlige kampe.

D. hvis der fortsat er fuldstændig lighed, placeres det hold først, der har scoret flest  
    mål.
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§ 10.
I tilfælde af vakance inden for de respektive rækker foretages almindelig op- eller 
nedrykning beregnet efter placeringer i foregående års turnering.

§ 11.
Nye hold placeres i laveste række. Tidligere deltagende hold kan dog efter hånd-
boldudvalgets skøn placeres i ledige pladser men aldrig i højere række end sidste 
deltagelse.

§ 12.
For damerækken og A-række herres vedkommende fremkommer de henholdsvis 8 
og 12 hold ved, at der afvikles kvalifikationsstævner om de ledige pladser.

Kvalifikationsstævnerne skal være afviklet senest den 31. december. Stævnerne 
afvikles som 1-dages stævner. Puljeinddelingen og tilrettelæggelse af turneringen 
foretages af forbundet håndboldudvalg.

Tilmelding til dame og A-rækken skal være forbundet i hænde senest den 15. oktober.

DAMER

 Pulje 1  Pulje 2

 Dansk Mester  Sølvvinder

 Nummer 4  Nummer 3

 Nummer 5  Nummer 6

 Nummer 2 - kval.  Nummer 1 - kval.

ELITERÆKKEN - HERRER

 Pulje 1  Pulje 2  Pulje 3

 Dansk Mester  Sølvvinder  Bronzevinder

 Nummer 6  Nummer 5  Nummer 4

 Oprykker  Oprykker  Nummer 7

§ 9.
Næste års puljeinddelinger fremkommer således:

»
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§ 13.
Der må højst tilmeldes 14 spillere pr. hold. Alle 14 spillere må anvendes pr. kamp.

§ 14.
Holdopstillingen skal skriftlig meddeles turneringsledelsen før hver kamp.

§ 15.
I kampene skal foreningerne benytte spilletrøjer, hvor der på ryggen er nummer, 
jævnfør D.H.F.s regler.

Er 2 holds spilledragter ens eller så ensartede, at det efter turneringsledelsen skøn 
må anses for vanskeligt at skelne de 2 holds spillere fra hinanden, skal sidstnævnte 
hold i programmet skifte trøjer.

§ 16.
Hvis et hold ikke er spilleklar til det af turneringsledelsen fastsatte tidspunkt, kan 
holdet erklæres for taber af kampen.

§ 17.
Mener anføreren for et hold, at dommeren under kampen har anvendt spillereglerne 
forkert, skal han, for at hans indsigelse kan komme i betragtning, straks over for 
dommeren protestere mod kendelsen, og begge parter skal straks efter kampens 
afslutning indberette sagen til turneringsledelsen.

Der henvises her til § 9.1 i "Vedtægter for Danske Politilandsstævner"

§ 18.
Turneringsledelsen og håndboldudvalget i fællesskab træffer i alle tvivlsspørgsmål 
og i øvrigt i alle forhold turneringen vedrørende afgørelse under ansvar over for 
forbundets hovedbestyrelse.

§ 19.
Håndboldudvalget har ret til at dispensere fra de foranstående regler, hvor dette 
må anses for påkrævet for at give turneringen den fornødne idrætslige interesse.

§ 20.
Ændringer af konkurrencereglerne foretages af forbundets hovedbestyrelse.

Opdateret d. 20. november 2012
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