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KOLLEGAMOTION 
I GRÆNSEKONTROLENHEDEN

AF ROBERT HANSEN, BILLUND LUFTHAVN, GRÆNSEKONTROLENHEDEN

PRÆMIER DU KAN VINDE
Du har mulighed for at vinde en af følgende præmier:

ENDNU EN RUNDE KOLLEGAMOTION STÅR FOR 
DØREN. KONCEPTET ER DET SAMME SOM I EF-
TERHÅNDEN KENDER DET. MEN ER DU I TVIVL, SÅ 
SPØRG GERNE. DER ER JO OGSÅ KOMMET NOGLE 
NYE KOLLEGER TIL SIDEN VI SIDST VAR I GANG MED 
AT MOTIONERE. 

FRA FREDAG DEN 1. APRIL TIL LØRDAG DEN 30. APRIL 2022 
(BEGGE DAGE INKL) AFVIKLES FORÅRETS KOLLEGAMOTION

Så nu får du igen muligheden for at dyrke lidt motion på arbejdspladsen, og ikke mindst være 
med i lodtrækningen om et antal pengepræmier.

Lodtrækningen bliver i begyndelsen af maj måned.

1. 1.500 kr
2. 1.000 kr

3. 500 kr
4. 500 kr

5. 500 kr
6. 500 kr

7. 500 kr

Husk derfor, at jo flere lodder du har med i puljen, jo større chance har du for at vinde en af 
præmierne.

»

Støt vores annoncører...
...de støtter os
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HVORDAN FÅR JEG ET ELLER FLERE LODDER?
Du kan få dit daglige lod ved at udføre en af følgende motionsformer:

• Gå en tur udendørs på parkeringsarealet /eller
• Gå en laaaang tur indendørs i Billund Lufthavn /eller
• 5 gange op og ned (fra kælder til top) ad de indendørs trapper her i politistationen / eller
• Løbe en tur i området omkring Billund Lufthavn
• Cykle, gå eller løbe til eller fra arbejdet i Billund Lufthavn
• En tur i motionsrummet, også på dine fridage. 
 Dette er noget nyt, men nu accepteres det også, at du går i motionsrummet på fridage,  
 og gør dig fortjent til et lod. (Her skal du dog være opmærksom på, at du ikke må gå i mo- 
 tionsrummet i arbejdstiden. Derfor vil en tur i motionsrummet uden for arbejdstiden, uanset  
 hvor motionsrummet ligger i landet, give et lod i konkurrencen. Så brug evt dit eget lokale  
 motionsrum til at opnå et lod)

• Anden motion – bare kom i gang

Du kan max opnå et lod pr døgn, men du er velkommen til at udføre flere motionsemner 
om dagen. 

Hvis du er udlånt til anden enhed eller kreds, eller du er på kursus eller på anden måde ikke 
møder i Billund Lufthavn, kan du også dyrke motion og få et lod. 

Du skal ikke dokumentere din aktivitet. Men hvis jeg må bruge en selfie eller et andet godt 
billede af dig/jer, hvor der udføres en aktivitet, eller lige er blevet færdige med, så vil jeg bruge 
det i næste udgave af Politiidrætsbladet. Dit navn kommer nødvendigvis ikke med, med mindre 
du ikke har noget imod det. Jævnfør den ny Persondatalovgivning, så skal du give tilladelse 
til, at et billede bringes i et blad. Derfor spørger jeg om tilladelse til at bruge foto og evt navn. 
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I dette program finder du en kalender på midtersiden. Den kan du tage ud og bruge til at 
holde styr på dine motionsdage. Du skal derfor ikke indberette dine motionsture til mig, 
men selv holde styr på dem via kalenderen. Når vi så når frem til den 30. april, og i da-
gene umiddelbart efter, laver du en gul post it seddel for hver dag, du har dyrket motion 
og med dit navn anført på, og afleverer til mig. Altså – hvis du har motioneret 13 gange 
i løbet af april måned, så laver du 13 gule post-it sedler, hver enkelt med dit navn på, og 
folder sedlerne, så man ikke kan se navnet, putter i en pose eller kuvert og afleverer til 
mig. Got it…? 

Antal dage er lig med antal lodder i puljen til lodtrækningspræmierne. 

Du vil maksimalt kunne opnå 30 lodder i puljen, såfremt du har motioneret mindst 1 gang 
hver dag.

                                          Spørg gerne, hvis du er i tvivl om noget.

                               Husk, at det endnu ikke er bevist, at motion er usundt 

Fotografer som har bidraget med billeder: 
Robert Hansen

Christian 1.500 kr
Søren N 1.000 kr
Martin 500 kr
Lise 500 kr

EFTERÅRETS VINDERE AF KOLLEGAMOTION BLEV
Morten R 500 kr
Michael P 500 kr
Charlotte 500 kr
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ÅRETS IDRÆTSUDØVER 
I DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND
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ÅRETS IDRÆTSUDØVER 
I DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND

AF Jørgen Abrahamsen, politidirektør Sydøstjyllands Politi
FOTO Kommunikations afdelingen Sydøstjyllands Politi

Jeg havde den store fornøjelse, at Dansk 
Politiidrætsforbund v/Ole Jacobsen og Po-
litidirektørforeningen v/Lene Frank kontak-
tede mig, og fortalte, at de efter indstilling 
havde valgt Lisa Kjær Gjessing fra Sydøst-
jyllands Politi som Årets Idrætsudøver i 
Dansk Politiidrætsforbund, og at hun skal 
hædres med tildeling af Politidirektørens 
Jubilæumspokal.

Lisa vandt OL guld ved de Paralympiske 
Lege i Tokio i sommers. Det er en enestå-
ende flot præstation, som vi på Lisas vegne 
glæder os meget over i Sydøstjyllands Po-
liti. Lisa er ansat som jurist i Ledelses-
sekretariatet, og jeg havde den fornøjelse 
den 20. december 2021 at kunne bryde 
ind i et personalemøde om aktindsigt i 

Ledelsessekretariatet og overrække jubi-
læumspokalen til Lisa og titlen som Årets 
Idrætsudøver i Dansk Politiidrætsforbund.

Prisoverrækkelsen satte en ganske an-
derledes stemning på mødet, hvor ”tør” 
jura blev afløst af klapsalver og munter 
stemning.

Vi vil i Sydøstjyllands Politis endnu en gang 
ønske dig Lisa tillykke med OL Guldmedal-
jen og nu titlen som Årets Idrætsudøver i 
Dansk Politiidrætsforbund. Det er en ene-
stående præstation, som du har lagt mange 
kræfter, tid og afsavn i for at kunne opnå. Du 
kan om nogen være stolt af din præstation, 
navnlig på den baggrund, den er opnået.
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GOKART I SEPTEMBER MÅNED
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I 1968 udkom The Beatles 
med albummet The Beatles. 
Så vil nogen måske sige, at 

det album kender jeg ikke 
med den titel, men så siger 

titlen The White Album dig måske 
noget? Eller hvad med denne perleræk-

ke af hits: Back in the U.S.S.R, Ob la di – Ob 
la da, While my guitar gently weeps, Blackbird 
og Revolution? Alle hit efter hit i årene efter. 

Som det ses på billedet, så er albummets 
omslag helt hvidt og det eneste man kan se er 

titlen The Beatles og så nederst i højre hjørne 
en talrække. Og det er netop i forbindelse med 
denne talrække, at du måske skulle gå en tur 
i din pladesamling, eller måske dine forældres 
eller…. bedsteforældres pladesamling?

De første 5 millioner eksemplarer af pladen 
blev nummereret med et fortløbende num-
mer, altså fra nummer 000 0001, 000 0002, 
000 0003 osv frem til nummer 5.000.000. 
De første 4 eksemplarer af pladen fik Beatles 
medlemmerne selv. Ringo Starr, trommer, fik 
nummer 000 0001.

KAN VÆRE DU LIGE SKULLE 
TJEKKE DIN PLADESAMLING?

The Beatles Forsiden til The Beatles albummet
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Nummer 000 0005 fik en ikke navngiven 
musiker i 1968 af John Lennon. Musikeren, 
hvis navn holdes hemmeligt af en eller an-
den ukendt årsag, besøgte John Lennon i 
slutningen af 1968. På et bord lå en stabel 
af pladen The White Album, som skulle deles 
ud til radiostationer og venner og bekendte. 
Denne musiker spurgte, om han måtte få et 
eksemplar af pladen, og John Lennon gav 
ham den næste i bunken, som altså var num-
mer 0000005.

I 2008 blev dette eksemplar sat til salg på 
Ebay, hvor det efterfølgende blev solgt for 
19.201 engelske pund, omregnet dengang 
ca 167.000 kr. 

I 2015 blev Ringo Starrs udgave, altså nr 
0000001 solgt på en auktion. Auktionen 
solgte effekter og genstande, som tilhørte 
Ringo Starr og hans hustru Barbara Bach (ja, 
det er hende fra James Bond filmen), hvor 
alle pengene efterfølgende gik til velgørende 
formål. Og hold nu fast….. pladen blev solgt 
for 790.000 US dollars. Det svarer til lidt over 

5 millioner danske kroner. Men så var pladen 
til gengæld også i perfekt stand. Dermed 
blev pladen også den dyreste vinylplade 
solgt på en auktion. Indtil da havde en Elvis 
Presley plade rekorden med sølle 305.000 
US dollars. 

Så måske det kunne være en ide at tjekke den 
støvede vinylsamling, som måske henslæber 
en krank tilværelse oppe på loftet? Dog skal 
du lige vide, at der er blevet solgt ca 24. mil-
lioner eksemplarer af pladen. Så størstedelen 
af de 5. millioner nummererede plader for-
ventes at være solgt i tidens 
løb, og en del er nok gået 
tabt siden hen, og alle 
de med høje numre, 
har ikke den store 
værdi. F.eks sælges 
nummer 0435871 
på Den Blå Avis for 
165 kr. Men…. man 
kan jo aldrig vide? 
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MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

28. 29. 30. 31. 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

25. 26. 27.                  28. 29. 30.

                                                           NAVN ....................................................................................

APRIL
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SKULLE DU HAVE GLEMT, HVORDAN UDSIGTEN FRA 

TÅRNET SER UD, FÅR DU ET PAR BILLEDER HER.
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SÅDAN BEGÅR DU DIG PÅ ET 

PFT KURSUS
HAR DU LIGE VÆRET PÅ PFT KURSUS, SÅ VED DU ALT OM FORKORTELSER OG 
ENGELSKE FAGUDTRYK. HVIS DU IKKE HAR VÆRET PÅ PFT KURSUS ENDNU, SÅ 
KAN DU FORBEREDE DIG HER.

En Kimura kontrol kombineret med en Thai-
clinch nedtagning og måske afsluttet med 
en påsætning af en C A T? Hvis CAT én skal 
på, er du så desværre nok gået lidt for meget 
over stregen i dit forsøg på at eliminere en 
potentiel farlig gerningsmand. Det er så nok 
også her du får brug for at tilkalde en heps.

Alle våbenføre politifolk, som indtil nu har 
været på PFT kursus kender til det, og nej, 
beklager, det er ikke et PET kursus, da de 
som regel er hemmelige, og ingen ved hvor, 
og hvornår de afholdes. Og som regel er der 
heller ingen, der ved hvem, der er med eller 
hvor de befinder sig. Nej, PFT kursus er det, 
hvor alle raske politimænd og politikvinder 
(og skulle der være en enkelt, som ikke helt 
ved, hvor han eller hun befinder sig i den 
henseende, så er der også plads til denne), 
får genopfrisket deres politiskolelærdom om, 
hvordan man optræder på et gerningssted, 
nedlægger en truende forbryder, og efterføl-
gende giver den man har nedlagt 1. hjælp, 
som nu hedder LHR, men det er vist nok fordi, 
at man ikke altid er den, der er først fremme 
og kan hjælpe en tilskadekommen. Så er man 
ikke den første hjælper, men 2. hjælper, fordi 
der er en der er kommet først, og så vil det 
muligvis komme til at hedde 2. hjælp? Så er 
det nemmere med LHR.

I den forbindelse er det i øvrigt en god ting, at 
have husket sin snorkel, også selv om det ikke 
foregår på vandet. Det kan måske en sjælden 

gang ske, at det foregår på vandet, for vi har jo 
MARSIKPOL, men forhåbentlig falder de ikke i 
vandet, for her hjælper en snorkel ikke meget, 
da en snorkel i dette tilfælde skal bruges i 
forbindelse med radioen, så man kan høre 
og følge med i, hvad kollegerne nu har gang i. 

Inden man monterer sin snorkel, skal man 
helst kunne sin M A B C D E. Ja kære venner, 
jeg er glad for, at de kun var nået til A B C, da 
jeg gik i skole. Jeg skal love for, at læsebogen 
er blevet udvidet siden hen.  Og allerede inden 
man møder på arbejdet om morgenen, er det 
godt at være forberedt, således, at man evt 
senere på dagen kan lægge en donut-forbin-
ding, hvis det skulle blive nødvendigt. Jeg ved 
godt, at i den henseende tænker de fleste på, 
at en donut er noget, man kunne have spist til 
morgenmaden, men her handler det altså om, 
at hvis man skal stoppe en kraftig blødning, 
så kan man lægge en donut-forbinding. Men 
brug nu ikke en rigtig donut, for så kan den 
ikke spises bag efter. Så er det måske allige-
vel bedre med en Tourniquet pres? 

Hvis du har haft brug for at eliminere den 
farlige voldsforbryder, så har du måske brugt 
enten et Cable grib eller måske en Thai-
Clinch nedtagning, for derefter at indtage 
et Kimura kontrol greb. Hvis ingen af disse 
gode kamptekniker har haft nogen virkning 
på gerningsmanden, skulle du måske have 
anvendt et Seatbelt Takedown? 
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Det kan også være en rigtig god ide lige at 
tjekke, hvor du er henne på Coopers farve-
kode inden du skal ind og panne. Hvis du er 
helt oppe i det røde felt, så er det ikke så godt, 
for så handler du måske overilet og stikker ho-
vedet for langt frem? Så er det måske bedre 
at være i det gule felt? Eller var det orange? 

Men uanset hvilken farveskala du matcher, så 
sørg for guds skyld for at være i safe area, 
inden du begiver dig ind i noget, du ikke har 
overblik over. Men ellers kan du efterfølgende 
bare køre løs og Treat as you go, hvis ellers du 
føler, at din mentale parathed er i top. 

»

A B C – min første læsebog.

Cable Grib – Holdegreb som man tager bagfra og med sine hænder låser sig fast på ryggen 
af gerningsmanden, indtil han bøjer sig forover og slynger dig over sin ryg, så du lander på 
gulvet foran ham. Nu skal du så tænker dig om.

C A T – det samme som en Tourniquet.

Coopers farvekode – Oberstløjtnant i marinen Jeff Cooper mente, at det vigtigste for at 
overleve i en farlig situation, er hverken overlevelsesfærdigheder eller kamperfaring, men at 
vide hvor på farve skalaen man befinder sig. Her er skalaen hvid, gul, orange og rød. Hvid så 
er man helt afslappet og modtagelig for alt. Rød – så er det ikke så godt.

Donut forbinding – en tyk rund genstand (bolle?) som presses ned i et blødende sår og 
strammes godt til. Det skal helst være et stykke stof eller lignende, men en ægte donut kan 
også bruges i en snæver vending. 

Heps – helikopter.

Kimura kontrol – et greb (beskidt trick) til at nedlægge en person. Vist nok opfundet af en 
japaner ved navn Jens!

LHR – Lunge-Hjerte-Redning.

ORDBOG
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Marsikpol – Maritim Sikkerhedskursus for Politifolk – søens folk. 

M A B C D E
M – Massiv bleeding (bleeding betyder blødning og massiv… nå ja, massiv, altså en kraftig 
blødning)

A – Airway. Os der arbejder i lufthavnen tænker selvfølgelig først og fremmest på luftvejen 
mellem eksotiske steder som Rønne, Frankfurt osv, men nej, det handler her om at sikre sig, 
at den tilskadekomne kan trække vejret, altså om luftvejene er blokeret.

B – Breathe – brise, eller mere luft. Trækker den tilskadekomne mon vejret? Mærker vi en 
let brise? I så fald er alting godt, ellers skal vi i gang med at arbejde.

C – Circulate. Cirkulere. Ja, så er vi tilbage i lufthavnen i Billund Lufthavn og ser straks fly, der 
cirkulerer rundt oppe i luften, og venter på at lande, men her er der altså tale om, at konsta-
tere om den tilskadekomnes blodcirkulation er i orden. Er den ikke det, så bløder vedkomne 
formentlig fra et sted på kroppen – og så skal vi igen til at arbejde. 

D – Disability. Er den tilskadekomne i stand til at forstå, hvad vi forsøger at sige? Hvis ikke 
vedkomne svarer, så prøv evt på et andet sprog. Hvis der stadig ikke er nogen reaktion, ja, 
så skal vi nok i gang igen med at arbejde. 

E – Expose. Fremkalde. Og til alle de fotointeresserede, som stadig står i det røde mørke-
kammer der hjemme – nej, det har ikke noget med fremkaldelse at gøre. Her handler det 
om, at vi skal fremkalde den tilskadekomne, altså forsøge at få vedkomne tilbage til livet. 
Helst ved hjælp af LHR.

Støt vores annoncører...
...de støtter os
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Skulle du endnu ikke have været afsted på 
PFT kursus, så er du velkommen til at tage 
ovenstående ordforklaringer med, så vil du 
uden tvivl være bedre rustet til at forstå, hvad 
kurset handler om. 

Det kan også være en fordel, hvis din kondi-
tion er bedre end min, så du ikke altid bliver 
den, der kommer sidst frem til gerningsstedet, 
og alt det sjove er overstået. 

Robert Hansen
bestået PFT kurset i januar 2022

Panne – kommer af ordet panorering, og bruges når politiet skal gå ind i et lokale, hvor en 
potentiel farlig gerningsmand befinder sig. Man kunne så måske godt tænke sig, at det førte 
videre til, at når gerningsmanden var fundet, at så ”pannede” man ham en, men nej, sådan 
forholder det sig ikke. 

PET – noget der er hemmeligt.

PFT – Politifaglig Træning (tror jeg nok).

Safe area – sikkert område, som politifolkene skal arbejde i, så de ikke bliver forstyrret. Enten 
af en sindssyg gerningsmand, eller den lokale presse.

Seatbelt Takedown – også et beskidt trick til at vinde over en gerningsmand.

Snorkel – øregarniture – og nej, her har det ikke noget med mad at gøre. Det er tilbehør til 
radioen. 

Thai clinch – et andet beskidt trick til at eliminere en modstander med. Vist nok opfundet 
af en fra Thailand der hed Clint!

Treat as you go – ”opføre dig ordentlig”, eller ”træd som du går”, eller…. find selv på flere 
der passer dig. 

Tourniquet – stram forbinding om et kraftigt blødende sår, hvor man strammer turquoisen 
så meget, at blodtilførslen stopper og armen bliver blå.
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