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VELKOMMEN

Det er en stor fornøjelse at kunne byde jer velkommen til DPM i skydning og samtidig at kunne ønske Viborg PI til 

lykke med 75 års jubilæet. 

Der er meget at fejre, og der er også sket meget siden Kaptajn Jespersen i slutningen af 1920’erne begyndte at 

optræde i Statsradiofonien med programmet morgengymnastikken. Kaptajn Jespersens motto var: ”En sund sjæl i 

et sundt legeme”. Og hvad har det så lige at gøre med DPM i Skydning her i 2021 og fejringen af Viborg PI’s 75 års 

jubilæum? Faktisk en masse. For idræt er en vigtig del af vores kultur, og idræt i foreningsregi er i særdeleshed en 

del af vores kultur. Idræt kan meget – det holder os i form, det glæder både motionister og professionelle idrætsud-

øvere, det glæder tilskuere, og det giver ikke mindst socialt sammenhold i et fællesskab. Og alle erfaringer viser vist, 

at Kaptajn Jespersen motto holder stik. Vi får det bedre både fysisk og mentalt, når vi holder os i form. 

Derfor er der al mulig grund til at fejre Viborg PI, og de mange ildsjæle, der gennem årene har ydet en kæmpe indsats 

for idrætten i politiregi. Vel at mærke en bred vifte af sportsgrene, og Viborg PI har altid været en aktiv forening til 

gavn for medlemmerne. Tusind tak til alle for en flot indsats fra Viborg PI gennem årene. 

Også inden for skydning har Viborg PI gennem årene opnået gode resultater. Så sammenfaldet mellem jubilæet og 

dette DPM må siges, at være den bedst mulige ramme for at fejre politiidrætten og Viborg PI.

Rigtig god fornøjelse med mesterskabet og kæmpe stort til lykke til Viborg PI. 

Helle Kyndesen

Politidirektør

Helle Kyndesen
Politidirektør
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Jens Claumarch
Næstformand DPIF

På vegne af Viborg PI vil jeg gerne byde alle deltagere, officials og hjælpere hjertelig velkommen til endnu et Dansk 

Politimesterskab i skydning i Viborg, hvor der netop i år er en ekstra grund til at ”kippe” med flaget, da Viborg PI 

fylder 75 år som politiidrætsforening d. 7. juni 2021. 

I vil derfor finde lidt historisk materiale i programmet om opstarten af Viborg PI i årene efter 2. verdenskrig, og jeg 

håber I vil finde det interessant at læse om politiidrætten dengang contra nu.

Skydning har altid været en gennemgående sport i alle årene i Viborg PI med deltagelse i landsskydninger på hjem-

mebane allerede fra foreningens opstart samt afvikling af flere Danske Politimesterskaber gennem årene – bl.a. i 

1987, 1999, 2011 og 2017.

Med god hjælp fra skydelederne i Viborg skytteforening samt flere af vores pensionister håber vi i Viborg PI, at 

rammerne er sat til et par gode dage med skydning og socialt samvær.

Jens Claumarch

Formand Viborg PI

VELKOMMEN
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DER KONKURRERES I FØLGENDE DISCIPLINER

Salonriffel (50 meter): • Halvmatch (3 x 20 skud ISSF) Åben  

 • Englandsmatch (60 ligg. ISSF) Åben 

 • 40 skud ligg. (ISSF)  OB og VET samt

 • 15 skud ligg. (DGI) med std.riffel Åben

Langdistanceriffel (200 meter): • Ligg., stå og knæl (3x10) Åben

 • Liggende (15 skud) Åben – OB – VET

Pistol: • Grovpistol Åben – OB – VET

 • Sportspistol Dame

 • Standardpistol Åben – OB – VET

 • Silhuetpistol Åben 

 • Fripistol Åben

 • Tjenestepistol – præcision Åben – Dame – OB

 • Tjenestepistol – faldmål Åben – Dame – OB

Der inviteres til holdmesterskaber i alle discipliner.

FORVENTEDE SKYDETIDER (ret til ændringer forbeholdes)

Salonriffel:  Mandag  fra kl. 0900 til kl. 1630 

Langdistanceriffel: Tirsdag  fra kl. 0900 til kl. 1200 

Fripistol: Mandag  kl. 0900

Grov/sport pistol:  Mandag  kl. 0900, kl. 1200 

 Tirsdag  kl. 0900 og kl. 1230

Standardpistol: Mandag  kl. 0900 og kl. 1100

 Tirsdag  kl. 0900 og kl. 1100

Silhuetpistol: Mandag  fra kl. 1300 til kl. 1700

Tjenestepistol præcision: Mandag  fra kl. 0900 til kl. 1700

Tjenestepistol faldmål: Tirsdag  fra kl. 0800 til kl. 1300 finale kl. 1400

PRAKTISKE OPLYSNINGER
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REGLER

 

Mesterskaberne afvikles efter DPIF’s regler jfr. beskrivelse af DM-stævnets skydediscipliner.

Det bemærkes, at:

• der fra samme PI-storkreds gerne må tilmeldes flere hold med navngivne skytter i samme disciplin – også selv  

 om skytterne kommer fra forskellige lokalforeninger. 

• Klasser gennemføres ikke, hvis der er mindre end fire tilmeldte deltagere. Tilmeldte deltagere vil i påkommende  

 tilfælde blive overført til åben klasse.

• OB og VET-skytter må gerne stille op i Åben klasse – men afskærer sig derved muligheden for at kunne stille op  

 i henholdsvis OB eller VET.

• Supplerende oplysninger om de forskellige skydepro-grammers bestanddele findes på www.politisport.dk 

AMMUNITION 

 

Skal medbringes af skytterne – 9 mm ammunition til tjenestepistol udleveres af og medbringes fra eget tjeneste-

sted i overensstemmelse med Rplt.s Rundskrivelse jnr. 2004-3030-29 af 8.juli 2005.

OBS: Kan kun anvendes til skydning med tjenestepistol.

PRÆMIER

 

Der konkurreres om DPIF’s guld-, sølv- og bronzemedaljer samt Rigspolitichefens ærespræmier for bedste mand-

lige og kvindelige tjenestepistolskytte samt lodtrækningspræmier. Der vil endvidere være individuelle præmier i de 

enkelte klasser.

                         

KAMMERATSKABSAFTEN

Afholdes mandag kl. 1900 i Viborg Politigårds kantine, Rødevej 1, 8800 Viborg, 

hvor der serveres en 3 retters menu - incl. 1 øl eller vand. 

Der vil kunne købes vin, øl og vand til indkøbspris.

Der vil også blive foretaget uddeling af medaljer for de discipliner, der er afsluttet. »
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AFSLUTNING OG MEDALJEOVERRÆKKELSE

Afholdes på skydebanen, når finalen på tjenestepistol faldmål er afsluttet.

FORPLEJNING

 

Viborg PI byder på morgenbrød begge dage i form af kaffe/the, juice, rugbrød, rundstykker, ost, marmelade og pålæg.

Der vil endvidere være mulighed for køb af sodavand og øl i klubhuset på skydebanen.

STÆVNEKONTOR 

Etableres på skydebanen. 

VÅBENOPBEVARING

For civilt registrerede våben ammunition tilbydes våbenopbevaring natten mellem søndag og mandag i boks i Viborg 

Skytteforening.

Med hensyn til politiets tjenestevåben skal disse afleveres samlet på skydebanen, hvorefter våbnene køres til opbe-

varing på Viborg Politigård (husk ”madkassen” til tjenestepistol påført navn og wrx).

FORBEHOLD

Vi følger myndighedernes anvisninger, og håber at kunne gennemføre stævnet på forsvarlig  vis for både deltagere, 

officials og omkringboende.

SPØRGSMÅL

Kan rettes til Henrik Søndergård Møller, 40315820 eller Jens Claumarch, 61159024.    
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HISTORISKE OPLYSNINGER

Følgende oplysninger er hentet fra et jubilæumsskrift 

udgivet i 1988 på Viborg Skytteforenings 125 års jubi-

læumsdag.

I begyndelsen af 1863 klagede en gruppe borgere over, 

at der ikke var dannet en skytteforening i Viborg. Den 7. 

maj samme år kunne man læse i Viborg Stiftstidende, at 

der var kræfter, der arbejdede for at danne en skyttefor-

ening, og den 16. maj indrykkedes der en »lndbydelse til 

en Riffelskytteforening«. 

Der var tale om otte initiativtagere, der opfordrede byens 

borgere til at indmelde sig i skytteforeningen. Kontingen-

tet skulle være 1 rigsdaler for aktive og mindst 1 rigsdaler 

for de passive medlemmer, der skulle være foreningens 

økonomiske støtter. 

Riffelskytteforeningen for Viborg By og Omegn holdt sin 

stiftende generalforsamling pa byens rådhus onsdag den 

3. juni 1863. Foreningens formal var at udbrede og vedli-

geholde øvelse i skydning hos de mænd, som havde været 

eller kunne forvente at blive indkaldt til hæren. 

Viborg Skytteforening afvikler indendørs skydning på 

Kirkebækvej 92, Viborg i perioden 1. oktober – 31. marts. 

Udendørs skydning i Danerlyng fra 1. april – 30. septem-

ber.

Danerlyng området, hvor foreningen har sine skydebaner, 

har en spændende historie. Der hvor høvdinge valgtes, 

og senere konger hyldedes, der hylder vi i dag skydnin-

gens mestre. Danerlyng (ofte kaldet Dannerlyng i avisen) 

er Jyllands gamle tingplads, hvor love blev vedtaget, 

og kriminelle dømt. Navnet Danerlyng er fremkommet 

ved en misforståelse, idet det rette navn er Daneryg(e). 

Daneryg(e) betegner selve den sten, hvorpå kongen stod 

ved hyldningen. 

Den 14. og 15. juni 1958 indviedes banerne i Danerlyng. 

Det havde kostet ca. 18.000 kr. at bygge banerne, hvor-

af D.D.S.G. & I. gav de 6.000 kr. 

I 1958 bestod anlægget af 14 stk. 200 m baner og 10 

stk. 50 m baner. 

Herefter er der sket følgende af større udbygninger og 

forbedringer: 

1966: Cementering af standpladserne. 1

1971: 12 stk. 25 meter pistolbaner. 1971: el og vand 

indlægges. 

1973: 20 stk. 300 meter riffelbaner. 1973: pistolbaner-

ne ændredes til 10 stk. pga. nyt elektronisk duel anlæg. 

1973: elektrisk skivetræk pa 50 m banen. 

1981: 10 stk. 25 meter pistolbaner med duel anlæg. 

1982: 24 stk. 50 meter baner (de gamle 50 meter baner 

er senere omdannet til boks og opholdslokale). 

1990: 20 nye pistolbaner i ændret retning for at undgå 

aftensolens generende skin. 

2011: Nyt klubhus indviet. 

Der er her tale om et virkelig dejligt anlæg, der kan tilfreds-

stille de fleste behov, en skytteforeningen kan have. 

Banerne i Danerlyng er det største privatejede (klubeje-

de) baneanlæg i Danmark.
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I MAGTENS CENTRUM

Viborg blev by for tusind år siden. Handelsfolk og hånd-

værkere slog sig ned midt i Jylland, hvor landevejene fra 

vest, nord og øst møder den sydgående hærvej. Stedet 

i bakkerne ved søen var et bekvemt mødested for jyder 

i hele landsdelen, og før de første fastboende kom til, 

havde de jyske folkestammer allerede en tid holdt ting 

og offersted her.

Ting, tempel og handel skabte byen. Da Danmark blev 

samlet under én kongemagt, fik landstingene i Viborg, 

Ringsted og Lund afgørende politisk betydning. Alle 

danske konger skulle, for at opnå retmæssigt krav på 

tronen, hyldes på landstingene. Viborg blev Jyllands 

hovedby og politiske magtcentrum, og i middelalderen 

voksede den til en stor og velhavende by. Den indre bys 

gadenet ligger i dag næsten som i middelalderen. Kun 

mangler den gamle byvold, som i 1150 var opført for at 

kontrollere landstinget under en strid om kongemagten.

VIBORG – EN BY MED EN DRAMATISK HISTORIE

Det moderne Viborg er i dag en mellemstor kommune, 

som naturligvis har alt det, som enhver moderne dansk 

kommune bør have. Men den er også en gammel kultur-

by, hvis udvikling er formet af dramatiske begivenheder. 

Engang var den jydernes hovedby, hvor de danske konger 

blev hyldet.

Katolske bisper og højadelige herremænd smykkede byen 

med fornemme bygninger, og markedslarm fyldte dens 

torve og gader. Siden skabte krige og brande ødelæggel-

ser og tilbagegang. Viborg blev en stille embedsmandsby, 

indtil industri og moderne service i dette århundrede 

genskabte en driftig provinsby med kultur, institutioner 

og virksomme borgere.

Historien bag Viborgs befæstning handler om Svend, 

Knud og Valdemar, der alle ville herske over Danmark. 

Knud lod sig først hylde som retmæssig konge. Derved fik 

han Svend og Valdemar på nakken, og i 1150 led han sit 

første nederlag i et slag lige uden for byen. Svend erobre-

de i stedet Viborg og lod den befæste. En vold blev lagt 

i en halvring, hvor de nuværende gader Volden, Reber-

banen, Gravene og Dumpen løber. Året efter kom Knud 

igen og fik for anden gang prygl.

Men så vendte spillet. Valdemar skiftede side, og nu var 

det ham og Knud, som gik mod Svend. De to lod sig begge 

hylde som konger på Viborg Ting 1154. Tre år senere 

lokkede Svend de to i baghold i Roskilde, Knud blev dræbt, 

mens Valdemar flygtede til Viborg. Her lykkedes det ham 

at vinde jyderne for sig. Få måneder senere tørnede de 

to brynjeklædte hære sammen på Grate Hede. Valdemar 

sejrede, Svend flygtede hårdt såret, blev fanget og faldt 

for en bondes øksehug. Dermed var Danmarks skæbne 

afgjort for lange tider.

DE KUTTEKLÆDTE MUNKE

Viborg er kendt for sin domkirke. Den fylder godt i bymid-

ten, men arealet er for intet at regne i forhold til de 

områder, den katolske kirke lagde beslag på i middel-

alderen. Viborgs betydning kunne ligefrem aflæses af 

tallet på dens kirker og klostre. Bispesædet kom i 1065, 

domkirken, to klosterkirker, tolv sognekirker og fire klostre 

opførtes i løbet af de næste par århundreder inden for 

købstadens fem porte. Byens jævne befolkning var ikke 

udelt begejstret.

Ganske vist bragte munkene vigtig viden om mølledrift og 

teglbrænding, og ganske vist kunne planter og urter fra 

klosterhaverne bringe lindring, når sygdommen plagede. 

Men klerkenes, præsternes og munkenes antal tyngede, 

for det var borgere og bønder, som skulle betale deres 

underhold. Af samme grund lånte borgerne øre til en 

kætter ved navn Hans Tausen, da han i 1525 begyndte at 

tale paven og den katolske kirke midt imod. Det hele endte 

som bekendt med reformationen, efter at gnisten tænd-

te i Gråbrødre kirke i Viborg. Oprydningen var grundig.

Borgerne rev alle tolv sognekirker ned. Et par kirkegårde 

blev udlagt til torve, de nuværende Hjultorv og Nytorv. 

Munke og nonner blev brutalt smidt på porten, og borger-

ne hentede sig rigeligt med byggemateriale, hvilket i dag 

ses i talrige stenhuse og på trappesten, som stikker ud 

over fortovet.

Dele af to klostre findes endnu. Lidt syd for domkirken 

på en bakketop ligger den smukke gamle Sortebrødre 

klosterkirke, og få hundrede meter nord for domkirken står 

en fløj af gråbrødremunkenes imponerende klosteranlæg.

VIBORGS HISTORIE
AF MUSEUMSLEDER HENNING RINGGAARD LAURIDSEN.

WWW.VIBORGMUSEUM.DK
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I den stille gård, skærmet af mørkbrændte teglstensmu-

re, fornemmes en fredfyldt atmosfære, og her er det ikke 

vanskeligt i fantasien at forestille sig klangen af franciska-

nermunkenes højstemte messesange, som de lød for 500 

år siden. Et kik på navneskilte kan også lede på sporet 

af, hvor nogle af de gamle kirker lå. De gode helgener, 

som oprindeligt gav navn til kirkerne, har siden lagt navn 

til gaderne i den indre by. Men selvfølgelig er der undta-

gelser. Sct. Leonis Gade fik navnet efter Lones kilde eller 

Lones brønd, som lå i Stiftsprovstegårdens have. Hver 

dag hentede kvarterets kvinder vand ved brønden. Blandt 

dem var Lone, men hun var blot en gammel kone. Sct. 

Leoni træder altså vande i historiens dyb.

SKIPPER CLEMENTS HENRETTELSE

Vestre Landsret ligger lidt nordøst for domkirken, og byen 

har ubrudt siden rigets samling huset en overordnet rets-

instans, hvor personlige skæbner som politiske sager har 

fundet deres afgørelse. I ældre tid holdtes på Gammel-

torv ting under åben himmel. Her stod også byens kag, 

en høj skamstøtte, hvortil tyveknægte blev lænket, før de 

blev brændemærket.

Fra kagen lød også de smertefyldte skrig, når mesterman-

den med den nihalede kat piskede kroppene til blods på 

horkarle og skøger med afskåret hår. Torvet var i 1536 

skueplads for rettergangen over skipper Clement, hvorved 

den store borgerkrig i Danmark – Grevens Fejde – fandt 

sin jyske afslutning. Clement havde, tro mod den afsat-

te Christian II, ledet den jyske bondehær, men hæren var 

blevet knust af grev Rantzaus rytteri ved Aalborg, og nu i 

1536 blev den eventyrlige skipper slæbt ind på torvet med 

blykrone på hovedet. Bødlen radbrækkede den dømte, 

halshuggede ham, og satte kroppen på hjul og stejle til 

skræk og advarsel for oprørske borgere og bønder.

ADELENS BY

Reformationen forandrede Viborg, men købstaden beva-

rede endnu en tid sin landspolitiske betydning, idet den 

jyske højadel fortsat havde meget at komme efter. I den 

tidligere katolske bispegård fik den sit eget hus, hvor den 

holdt standsmøder, rådslagninger om rigsanliggender, 

bryllupper og store fester. Adelsslægter byggede priva-

te huse i byen, hvori de tog bolig, når domkirken ringede 

snapstinget ind, og der skulle handles jordegods.

Men med svenskekrigene i midten af 1600-årene begynd-

te ulykkerne at vælte ind over byen. Svenske og tyske 

landsknægte drog gentagne gange hærgende op ad 

hærvejen for at tage ophold i Viborg. Da de endelig drog 

bort, lå byen ynkelig, forpint og forarmet tilbage. Store 

landskaber omkring købstaden var sprunget i lyng, og 

på gårde og godser havde svensken ubeskedent taget 

for sig. Adelsgårdene i byen var ikke længere hjemsted 

for dalerstruttende terminsherrer, men asyler for fattige 

adelsmænd, deres enker, gamle tanter og uafsættelige 

døtre. Enevældens indførelse i 1660 betød tilmed, at de 

danske konger ikke længere skulle vælges på Viborg ting. 

Kongehyldningerne faldt bort, og med dem den pragt og 

prestige, der var fulgt i kongernes kølvand.

BYEN BRÆNDER

For ligesom at give Viborg en effektfuld bortgang fra den 

nationale scene lagde en storbrand i 1726 godt halvde-

len af købstaden i aske. I tre dage rasede ilden. Mægtige 

skykloder af røg og gnister steg til vejrs og drev hen over 

søen og oplandet mod øst. Nætterne igennem flamme-

de brandskæret fra det gigantiske bål op mod den lyse 

sommerhimmel. I mange år lå hele kvarterer hen som 

sodsværtede brandtomter. Den i dag så frodige Latiner-

have var en af dem.

Det tog tid for byen at rejse sig af asken. Kongen forbar-

mede sig og gav den et par nye institutioner. Den ene var 

et regiment, den anden, Viborg Tugt- og Manufakturhus, 

som nu ikke gav megen prestige. I et dystert fængsel 

ved Søndersø, hvor nu Søndersøparken ligger, samlede 

ordensmagten gemene skarnsfolk fra hele Jylland. Tigge-

re, tyveknægte og drabsmænd sled dagen lang ved væve 

og spindemaskiner, natten tilbragte de i stinkende sove-

rum, fyldt med alskens utøj.

KØBSTADENS NÆRINGSDRIVENDE

Håndværkere og købmænd var Viborgs stabile element 

under alle omvæltningerne. For 900 år siden boede de 

i småhuse på de lave arealer, hvor nu Golf Hotel Viborg 

ligger, men da Erik Menved, for at holde øje med de selv-

rådige jyske stormænd, i 1313 byggede kongeborgen 

Borgvold, måtte håndværkerfamilierne flytte op i bakker-

ne. Håndværkernes forhold var siden 1600-årene bestemt 

af laugene, der tog sig af alt fra prisen på et stykke arbejde 

til det at give en afdød kollega en anstændig begravel-

se. Også selskabelighederne dyrkede de gode mestre 

og svende i laugene, og da overtrædelser af laugsartik-

ler næsten altid betød bøder i form af øl i hele eller halve 

tønder, gik det ofte muntert til ved gilderne. »
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De mange små håndværkerhuse og handelsboder er for 

længst forsvundne. Kun Navnløs kan give et indtryk. Den 

lille sidegade til Sct. Mogens Gade har været så ubetydelig, 

at den er byens eneste fuldstændig uspolerede idyl. Græs-

set gror mellem brostenene, omend det tidligere fik mere 

gødning, idet mange viborgensere havde husdyr på stald.

Svin og gæs gik dengang og rodede i rendestenen, mens 

sindigt jysk kvæg blev drevet gennem gaderne ud på 

bymarken og tabte et par kokasser på vejen. J.P. Raad-

sigs maleri gengiver scenen, hvor Hans Tausen prædiker 

for Viborgs borgere og derved fremkaldte reformationsop-

røret i byen. Gennem porten i Sct. Mogens Gade 59 kan 

man se en af de sidste avlsgårde i Viborg. Købmands-

gårdene lå ved torvene eller ved indfaldsvejene, og efter 

branden i 1726 opførtes mange smukke bygninger ved 

byens tre torve. Ikke mindst Nytorv blev afgrænset af 

harmoniske grundmurede borgerhuse i rødt, i gråt eller i 

hvidt. Flere ligger her endnu og indrammer en af provin-

sens smukkeste torvepladser, omend et par moderne 

butiksfacader bryder helheden.

SNAPSTING OG MARKEDSHANDEL

Snapstinget kaldtes den årlige landstingssamling, hvor 

skøder, pante og gavebreve på alt herregårdsjord i Jylland 

skulle tinglæses og terminsbetalingen falde. Hvor der 

var penge, kom der naturligvis også handel. Snapstings-

markedet var landsdelens betydeligste, og i hælene på 

handelsfolk og håndværkere fulgte kræmmere af alle kate-

gorier, tandbrækkere, kloge koner, artister og skuespillere, 

hver med sit publikum. Viborgenserne kneb sig sammen i 

deres lejligheder og lejede så mange rum ud som muligt. 

Ekstrafortjenesten var hjemme år efter år.

Markedshandel var da også i århundreder en sikker kilde 

til viborgensernes velstand. Det sidste store snapstingsel-

dorado for pengespekulanter og herregårdsslagtere kom 

med landboreformerne i 1790-erne. Jordpriserne steg og 

steg, dalerne rullede, og en del rullede i borgernes lommer. 

Men i begyndelsen af 1800-tallet var det slut. Tinglæs-

ningen af skøder i Viborg for hele landsdelen faldt bort, 

og med statsbankerotten i 1813 lå også landets økono-

mi i ruiner. Først årtier senere ordnedes kreditmarkedet 

på ny, og landets første kreditforening stiftedes i 1851 i 

Viborg. Det nuværende handelsliv og pengevæsen bygger 

altså på helt specielle traditioner.

VANDKRAFT OG DAMPKRAFT

Fundamentet under Viborgs nuværende industri blev lagt 

allerede i 1820-erne. I Mølleådalen sydøst for byen skab-

te slægten Bruun Midtjyllands tekstilindustri. Ikke mindst 

Bruunshåb Klædefabrik tiltrak i hundredvis af arbejder-

familier, som slog sig ned i småhytter i den naturskønne 

fabriksdal. Siden blev klædeproduktionen afløst af pappro-

duktion, og den gamle papfabrik fungerer i dag som et 

spændende fabriksmuseum.

I 1847 satte smedesvend Rasmus Schneevoigt damp 

under kedlen på købstadens første dampmaskine. Alli-

gevel sakkede Viborg bagud i det industrielle kapløb, 

idet købstaden manglede en moderne havn. Produkti-

onen blev koncentreret på de “lette” industrivarer som 

tekstil, isenkram og tobak samt på forædling af land-

brugsvarer. Opfindsomheden manglede ellers ikke. I år 

1900 fremstillede cykelfabrikant Brems en af Danmarks 

første benzindrevne biler.

Vidunderet og syv andre automobiler fra samme værk-

sted rullede lystigt rundt i de smalle gader, men bilby blev 

Viborg aldrig. Erhvervsmønstret foldede sig først ud på 

flere brancher efter anden verdenskrig. Endnu engang var 

det beklædningsindustrien, som skabte de fleste arbejds-

pladser. Aage Sørensen opbyggede sine tekstilfabrikker 

og gjorde Asani-undertøjet kendt blandt landets mode-

bevidste kvinder.

DET MODERNE VIBORG

I nyere tid fortsatte Viborg med at samle på overordnede 

institutioner, der kunne befæste dens betydning langt ud 

over kommunegrænsen. Idealister stiftede Hedeselska-

bet, hvis virksomhed gav impulser til forvandlingen af den 

mørke hede til frugtbart agerland og skov. Købstaden fik 

amtssygehus og statshospital, og i en årrække lå Vestre 

Landsdelskommando her også. Ved kommunalreformen 

i 1970 kom byen til at huse den nye amtsadministration. 

Viborg er i dag en moderne service- og industrikommune 

med godt 43.000 indbyggere. Byen er handelscentrum 

for et stort opland, og serviceniveauet over for borgerne 

tåler udmærket sammenligning med andre mellemstore 

købstadskommuner.
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I FORBINDELSE MED AT VIBORG PI FYLDER 75 ÅR SOM FORENING D. 7. JUNI 2021 BESLUTTEDE 
VI I BESTYRELSEN AT FORSØGE AT LAVE ET JUBILÆUMSSKRIFT OMKRING TIDEN, DER VAR GÅET.

VED EN NÆRMERE GENNEMGANG AF DIVERSE MATERIALER I POLITIGÅRDENS KÆLDER HAR DET 
DOG VIST SIG, AT DER IKKE ER GEMT SÆRLIGT MEGET OM POLITIIDRÆTTEN I VIBORG - HVERKEN 
I SKRIFTLIGT MATERIALE ELLER BILLEDER.
DETTE KAN SKYLDES, AT VIBORG POLITIGÅRD HAR FLYTTET ADRESSE FLERE GANGE I DE 75 ÅR, 
HVILKET KAN HAVE MEDFØRT EN DEL OPRYDNING I DIVERSE GAMLE PAIRER.

DER ER DOG GEMT NOGET PAPIRMATERIALE FRA ÅRENE 1946 – 1951, HVORAF NOGET ER FOR-
SØGT SCANNET IND TIL DETTE PROGRAM OG DEREFTER TILKNYTTET EN KOMMENTAR.

22

POLITIIDRÆT I VIBORG 
GENNEM 75 ÅR, 1946-2021

Pb. Astrup Madsen hængte i 1946 en 

opfordring op på opslagstavlen med 

forslag til dannelse af en politiidræts-

forening i Viborg.

Interesserede skulle skrive sig på inden 

d. 1. juni 1946.

Allerede den 3. juni indkalder han til 

stiftende generalforsamling på Politi-

gården d. 7. juni 1946, da interessen 

for en politiidrætsforening har været 

meget stor.

Pb. Astrup Madsen havde i tiden frem 

mod den stiftende generalforsamling 

skrevet til PI foreninger i Aarhus og 

Skive for at indsamle information om 

dannelse af en politiidrætsforening, 

vedtægter, kontingenter mv.

I de første vedtægter for Viborg PI 

hedder det bl.a. i § 2 at: ”Foreningen 

har til formål fremme interessen for og 

udvikle færdigheden i legemsøvelser, 

navnlig sådanne øvelser, der har betyd-

ning for standen i sin helhed.”

Det kostede i øvrigt kr. 3 for at blive 

medlem og kr. 2 om måneden i kontin-

gent.

Den ihærdige pb. Astrup Madsen var 

åbenbart så sikker på oprettelsen af 

en politiidrætsforening, at han allerede 

4 dage før den stiftende generalfor-

samling skrev til De Samvirkende 

Idrætsklubber i Viborg og ansøgte om 

tilladelse til brug af baner til træning.

Lokalefordelingsmøder i 2021 foregår 

på en lidt anden måde, som mange af 

jer nok kender til.

Han fik dog tilsagn om mulighed for 

omklædning og bad i koldt vand 2 

gange om ugen, og besked om at skri-

ve til byrådet om træningsbanerne.

At en politiidrætsforening i 1946 også 

blev drevet af ildsjæle og krævede en 

vis puffen til medlemmerne for at være 

aktive viser et ophæng fra tavlen vedr. 

fodbold, atletik/idrætsmærke.
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»

Ophæng om opstart

Indkaldelse til stiftende generalforsamling

Nogle af de første paragraffer i vedtægterne fra 1946

”Lokalefordelingsmøde”
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Opsang medlemmer

Opfordring til træning

Årsindberetning
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Medlemmerne bliver 1 uge før mødet med Randers 

PI ś fodboldhold anmodet om at gå i skarp træning, så 

kampen ikke tabes.

Der er også blevet spillet adskillige træningskampe mod 

andre faggrupper – arrestbetjentene og arbejdere fra 

cykelfabrikken ”Jyden” i Ålestrup samt lokale fodbold-

klubber, der har ønsket at dyste mod politiet.

Disse kampe fremgår af flere holdkort med opstilling til 

diverse dyster.

I 1947 føler bestyrelsen sig nødsaget til igen at opfordre 

medlemmerne til at møde frem på stadion, så der kan 

tages idrætsmærker ved de nu godkendte dommere – 

her er pb. Astrup Madsen med igen.

I 1950 viser medlemsindberetningen til Dansk Politiidræts-

forbund at foreningen har 41 aktive medlemmer, og der 

dyrkes gymnastik, fri idræt(atletik), fodbold og skydning.

Foreningen har tilsyneladende en fornuftig økonomi, da 

kontingent pr. måned er sat ned til kr. 1..

Skydning har lige fra opstarten været en stor del af politi-

idrætten, og der er blevet konkurreret med både pistol og 

riffel i hjemmebaneskydninger og til landsstævner.

I 1950 gør Viborgs pistolskytter det så godt, at redak-

tøren for Politiidræt anmoder om et billede af de gode 

skytter til næste nummer.

I 1957 er Viborg PI tilsyneladende en solid forening, så 

de er blevet tildelt værtsskabet for det 12. Sommerlands-

stævne som DPIF afvikler.

Ud fra billedet på forsiden ser det ud til, at området 

omkring Gymnastik- og Idrætshøjskolen på Vinkelvej har 

været anvendt.

Programmet viser, at der i de 3 dage er blevet skudt, 

dyrket femkamp, trænet gymnastik, dyrket atletik, spillet 

fodbold, afviklet repræsentantskabsmøde samt afslut-

ningsfest med præmieoverrækkelse.

Det næste store arrangement, som Viborg PI giver sig i 

kast med, er ifølge arkiverne og faneblade på forenings-

fanen et Dansk Politimesterskab i håndbold i 1976 i 

Stadionhallerne på Overdamsvej i Viborg.

Disse haller dannede også rammen om Hærvejs Cuppen 

– et håndboldstævne sidst i oktober – der startede i 1990 

med tilslutning af op til 14 hold, herunder bl.a. fra Viborg 

bys venskabsby i Tyskland, Lüneburg.

Stævnet fungerede for mange hold, som træning til det 

årlige kvalifikationsstævne om at komme med til DPM 

året efter.

Hærvejs Cuppen sluttede i 1998, da interessen for hånd-

bold dalede noget, og der ikke længere var behov for 

kvalifikationskampe senere i november.

At foreningen magtede at gennemføre stævnet i en årræk-

ke har måske været medvirkende årsag til, at DPIF i 2002 

anmodede foreningen om, at vi sammen med DPIF ville 

stå for afviklingen af De Nordiske Politimesterskaber i 

håndbold med 3 damehold og 4 herrehold.

Igen var Stadionhallerne rammen om afviklingen, hvor 

Norge vandt hos damerne og Danmark hos herrerne.

Et lille krydderi for specielt de norske spillere var, at vi 

fik lokket Viborg HK ś norske landsholds målmand, Heidi 

Tjugum, til at overrække guldmedaljer til kvinderne.

Artikel til bladet

»
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Der var kun  ganske få, der kendte til aftalen, så der 

blev smilet meget, krammet, grædt en lille tåre og taget 

mange billeder, da Heidi Tjugum pludselig stod foran dem 

og overrakte medaljer.

Det med at arrangere mesterskaber og idrætsstævner 

er efterhånden blevet en vane for Viborg PI, der bl.a. har 

arrangeret følgende:

DPM i skydning – 1987, 1999, 2011, 2017 og nu 2021.

DPM i halvmaraton – 2002 og 2017.

DPM i bowling – 2009, 2013 og nu 2021.

DPM i landevejscykling – 2006 og 2014.

DPM i MTB – 2018.

Sammen med DPIF,  De Europæiske Mesterskaber i herre-

håndbold 2016.

Sammen med de 6 øvrige PI-foreninger i Midt- & Vestjyl-

land arrangeret et 4 dobbelt DPM i Herning i 2019 med 

over 400 deltagere.

Adskillige politiidrætsstævner i MTB i Midtjylland samt 

crossfitstævne i Viborg.

Da arkiverne ikke kan beskrive, om Viborg PI i de første 

årtier har haft repræsentanter på DPIF ś landshold, er 

det kun fra 1980 érne og frem til nu, at vi kan huske 

at foreningen har været repræsenteret i løb, kvinde-

fodbold, cykling, skydning, bowling, herrehåndbold og 

forhindringsløb(Obstacle Run – OCR).

Forside og program 1957
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ARRANGØR: VIBORG PI

DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND

DANSKE POLITIMESTERSKABER I 

SKYDNING
DEN 7. OG 8 JUNI 2021

75 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT 

FOR VIBORG PI

SE 

UDGIVELSEN 

ONLINE
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