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Sveiogata 63d – 5550 Sveio

www.sveiotaxi.no

Få din annonse her.
Kontakt Norunn Kalvatn

Mobil: 922 44 262
norunn@commentum.no

Nedre Nøttveit 64 – 5238 Rådal   |   Tlf. +47 55 13 46 33

Vedlikehold og vaktmestertjenester

Bergens-området

Tlf. 97 72 70 22

Neste utgave av bladet 
POLITIIDRETT kommer: 

ultimo august 2017

Tips oss! 
 
Kontakt redaktør Knut Alme 
på mobil tlf. 91 70 91 10

Funksjonelle lokaler med enkel 
adkomst, Lurahammeren

Enkle kontorer eller seksjoner fra 120–850 m2

Innhold:
1. etg: ca 250 kvm kontorer eller 
kontorer/showroom. Direkte eksponert 
mot Gamle Forusvei.
2. etg: kontorer:
- seksjon A: ca 253 kvm
- seksjon B: ca 120 kvm
- seksjon C: ca 463 kvm
De 3 seksjonene kan slås sammen til et 
lokale, eller leies enkeltvis.

Standard:
Noe varierende standard. Godt vedlike-
holdt teknisk anlegg. Ventilasjon med 
kjøling. Nye vinduer med solrefleksjon. 
Lokalene tilpasses ønsket romplan og 
standard etter avtale.

Adkomst:
Enkel adkomst via Gamle Forusvei. Også 
gode bussforbindelser nord -og sørover. 
Kort vei til 2020park / Gauselsplitten i 
nord, og Luravika/Sandnes Sentrum i sør.

Parkering:
God parkeringsdekning på egen grunn.

Overtakelse:
Etter avtale.

Ta kontakt med Martin Kvalbein:
Gamleveien 87, 4315 Sandnes
( 928 23 644
+ makv@online.no
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Støtt Lions Tulipanaksjon 2017
DET ER BEDRE Å BYGGE BARN 

ENN Å REPARERE VOKSNE!
Lions Tulipanaksjon er en årlig og landsomfattende innsamlingsaksjon til 

inntekt for forebyggende arbeid blant barn og unge. 
Neste aksjon er 29. april 2017.

En av Lions hjertesaker er forebyggende arbeid blant barn og unge. Et av 
tiltakene er det holdningsskapende programmet MITT VALG! som brukes på 
skoler og barnehager i hele Norge. Vi bygger selvtillitt og selvfølelse som i sin 
tur gir mot til å ta gode valg. Over 40.000 barn fikk i 2016 styrket sin sosiale 

kompetanse gjennom MITT VALG!. 

Lions Tulipanaksjon gjør det mulig å finansiere dette arbeidet. 
Takk for din støtte!
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I disse dager leverer Norge fra seg stafettpinnen til Dan-
mark. Vi har nå sittet som ledere i det Nordiske politi-
sport samarbeidet (NPSA) i 2 år. For oss har dette vært 
en veldig lærerikt og nyttig erfaring. Arbeidsmengden 
har til tider vært en del større, men man vokser også litt 
når man blir tillagt mer ansvar. 

De siste årene ser vi at det nordiske samarbeidet 
har blitt mer og mer viktig. Vi er mer villige til å bruke 
hverandre på tvers av landegrensene og samarbeide 
for å oppnå de mål som er satt. Hver nasjon har sin 
måte å organisere seg samt sin egen måte man må løse 
utfordringer på, men sammen står vi sterkere. Det er 
mer kommunikasjon og erfaringsdeling enn noen gang 
tidligere. Verden blir bare mindre og mindre, også i politi-
sportens sammenheng. 

Måten NPSA jobber på er også verdsatt ute i Europa.  
Samarbeidet og kontakten med den europeiske politi- 
idretten (USPE) står sterkt og blir stadig tettere og hyp-
pigere. Norge var vertskap for USPE sitt styremøte i april 
2017. Dette forteller oss at USPE ønsker å knytte sterke 
bånd med Norge og det nordisk samarbeidet, ved å lære 
oss bedre å kjenne. Vi fikk bekreftet at USPE ønsker at 
NPSA skal være godt representert hos dem, et ønske vi 
selvfølgelig deler. Det er viktig å være representert for 
å være sikre på at vår stemme blir hørt når de viktige 
avgjørelsene tas. Måten NPSA jobber på er respektert 
og verdsatt av USPE, et rykte vi har jobbet hardt for å 
opprettholde. Politiidretten i Europa er organisert med 
mange ulike kulturer og syn, som ikke alltid er forenelig. 
Det er viktig at vi ikke sover i timen når de viktige sakene 
skal opp. 
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I de siste to årene har NPSA jobbet med ulike saker. 
Vi planlegger nordiske arrangementer og ser på hvor-
dan fordelingen der må være i forhold til arrangørland. 
Selv om vi ikke bor så veldig langt fra hverandre er det 
ikke alle idretter vi har felles. De idretter vi arrangerer 
mesterskap i, må også stå i forhold til hvordan de euro-
peiske og nasjonale arrangementer er satt opp. Vi må 
derfor sette en terminplan for våre arrangementer som 
går overens nasjonalt, nordisk og europeisk. Ingen liten 
jobb. 

Doping har vært et tema for USPE denne perioden. 
NPSA har derfor valgt å innlemme USPE sitt anti-
doping-reglement inn i vårt eget. Vi tror på en ren idrett 
og ønsker at våre utøvere skal leve opp til og rette seg 
etter dette. 

I 2015 ble Sverige en sovende partner i NPSA og USPE. 
De hadde ikke økonomi til å drive politiidrett utover na-
sjonale mesterskap. Det er med glede jeg kan melde om 
at de nå er tilbake og igjen vil ta del i NPSA-samarbei-
det. Estland ble også en del av det gode selskap i denne 
perioden, et kjærkomment medlem som i tillegg til å 
sende utøvere også har tatt på seg arrangementer. Det 
er en kjent sak at flere land sliter økonomisk, noe som 
vanskeliggjør å ta på seg arrangørjobben. Flere land 
har også i den senere tiden fått beskjed om å bruke 
feriedager ved mesterskap, noe som gjør at vi har færre 
utøvere å ta av. 

Selv med alle de utfordringene som vi møter ser jeg po-
sitivt på framtiden. Flere land har hatt et generasjons-
skifte når det kommer til organisering av politiidretten, 
det betyr nye tanker og ungt pågangsmot. I en kombina-
sjon med erfarne ”ringrever” som har vært med på et 
par runder med politiidrett tidligere, er dette veldig bra. 
Det er viktig for helheten at vi har litt av det gamle og 
litt av det nye. Vi ”gamle” holder litt igjen samtidig som 
vi må åpne for at de nye tankene også kan få luftet seg. 
NPI tar gjerne imot tanker fra dere lesere også, selv om 
vi nå nettopp hadde Forbundsting i april. Det er flere ting 
det er muligheter for å påvirke og som kan besluttes 
på våre styremøter. Er det ønske om en endring må det 
komme oss til kunnskap, man kan ikke gjøre noe med 
det man ikke vet noe om.

Jeg ønsker dere alle en god sommer og håper å se dere 
igjen som lesere av bladet når høsten kommer. 

Sportslig hilsen

Ellen Mari :)
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Tirsdag 4. april 2017 avholdt Norges 
Politiidrettsforbund sitt Forbunds- 
ting på Scandic Gardermoen Hotell. 
Forbundsstyret, representanter fra 
politiidrettslagene og gjester med til 
sammen 61 stemmer var tilstede da 
Norges Politiidrettsforbunds leder  
Ellen Mari Burheim ønsket velkom-
men. Saksliste og innkalling ble 
godkjent uten merknader.  NPI-leder 
Ellen Mari Burheim gikk gjennom 
styrets beretning. Hun kunne berette 
at 2015 og 2016 hadde gått på det 
jevne, men kunne ønske at delta-
kelsen i de fleste politimesterskap 
hadde vært noe større. I perioden 
har det blitt to nye politiidrettslag, 
nemlig Politiets Utlendingsenhet PIL 
(PUPIL) og Politihøgskolens Idretts-
lag, ansatte. De nye lagene hadde ca. 

255 medlemmer. De eksisterende 55 
politiidrettslag hadde 9584 medlem-
mer. Forretningsfører, Per Olaf Nordli 
står for NPIs regnskap og den daglige 
drift. Hans arbeidsoppgaver har blitt 
flere og mer krevende og hans stil-
lingsprosent er hevet til 60 %.

Knut Alme, redaktør i Politiidrett 
siden 1979 er igjen tilbake som 
redaktør, men bladet kommer nå ut 
digitalt med 6 utgaver i året. Nordisk 
Kriminalkrønike ble nedlagt i 2016, 
men tidligere redaktør Arne Øiamo 
ønsket samarbeid med NPI om et 
nytt bokverk med navn Kriminalkrø-
niken. Det er nå inngått et samarbeid 
med bokforlaget Commentum i 
Sandnes og den første boka er ute i 
disse dager.

Ellen Mari kunne og berette om bruk-
bar økonomi, til tross for underskudd 
både i 2015 og 2016, men hadde litt 
å gå på fra solid overskudd i 2014. 
Hun la vekt på at uten tilskuddet fra 
Politidirektoratet, kunne NPI ikke ha 
drevet politiidretten slik som nå.
Ellers var samarbeidet innen de 
nordiske land god og Sverige (har 
vært sovende medlem noen år) 
hadde nå signalisert at de igjen 
ville inn i det gode nordiske sel-
skap. I 2015 ønsket det Nordiske 
Politiidrettsforbundet (Nordic Police 
Sports Association - NPSA) Estland 
velkommen i det gode selskap. Ellen 
Marie har vært leder for NPSA i 
denne perioden.

NORGES POLITIIDRETTS- 
FORBUNDSTING 2017

Ellen Mari Burheim gjenvalgt som NPIs leder

Einar Josef Berger / Knut Alme

»
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Ellen Mari roste alle lokallagene 
rundt om i Norge og la til at noen få 
nok kunne «være sovende», men de 
mange utrettelige ildsjelene holdt 
hjulene i gang og jobbet godt. Hun 
oppfordret flere til å delta på de 
aktivitetsseminarene som blir 
arrangert. NPI ønsker at flest mulig 
skal få muligheten til å delta på PM, 
men ser med bekymring på utvik-
lingen når det gjelder de individuelle 
idrettene, mens lagidrettene vokser 
og holder seg stabile. Det ser nå ut 
til at NPI klarer å skaffe arrangører 
til 19 PM og 2 Nord-norske-PM, og 
NPI vil uansett bidra økonomisk, slik 
at ingen arrangør skal sitte tomhendt 
igjen. Ja, aktivitet gir trivsel, glede 
og helsegevinst. Det er og verdt å ta 
med det sosiale ved å møtes i PM, 
det gir overskudd i dagens travle 
politihverdag.

Idrettsgrenenes beretninger ble og 
tatt opp og enstemmig vedtatt uten 
merknader.

Forretningsfører Per Olaf la fram et 
greit regnskap. Han fortalte at det i 
internasjonale skytemesterskap var 
svimlende utgifter/avgifter på ut- 
og innførsel av deltagernes våpen. 
Gjennomgående problemer i utlandet 
var dårlig økonomi med små tilskudd 
fra det offentlige.

Det forelå syv forslag til tinget. Det 
eneste som skapte noe debatt var 
forslaget om førhøyet kontingent. 
Forslaget gikk på grunnsats for lag kr 
200,- + kr 10 pr enkeltmedlem. For-
slaget ble tilslutt enstemmig vedtatt.
 
Det ble vedtatt at feltsport utgår som  
PM-øvelse og erstattes av en ny 
orienteringsøvelse.

Hederspriser
Knut Alme ble tildelt Norges Politi-
idrettsforbunds Vikingskip for sitt 
lange og sammenhengende virke 
innen politiidretten fra han ble NPIs 
friidrettsoppmann og redaktør av 

bladet Politiidrett i 1979 og fram 
til i dag hvor han fortsatt innehar 
redaktørjobben (se egen omtale bak 
i bladet).

Audun Fremstad, tingets dirigent ble 
tildelt NPIs mansjettknapper i sølv. 
Audun har vært dirigent på Norges 
Politiidrettsforbunds ting siden 2003.

Norges Politiidrettsforbunds idretts-

priser for 2016 ble tildelt Rogaland 
Politiidrettslag (lag) og Arne Sindre 
Gilje, Rogaland PIL (leder).

Bjørn Iden fra valgkomiteen refererte 
valgkomiteens innstilling og samtlige 
ble valgt ved akklamasjon. ” ... tildelt Norges 

Politiidrettsforbunds 
Vikingskip ...”

Arne Sindre Gilje fikk NPIs idrettspris for 2016 av Karianne Knudsen. 

NPIs leder Ellen Mari Burheim overrakte NPIs «Vikingskip» til Knut Alme for hans mangeårige innsats 
innen politiidretten. 
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Ellen Mari Burheim
Ketil Lund
Karianne Knudsen
Rita Steinsvik
Bjørn Iden
Arne Sindre Gilje
Trude Rønning
Tommy Lars Johnsen
Kristoffer Wilhelmsen

Gro Berger Lappegård
Bernt Mushom
John Trygve Rønningen
Henrik Syvertsen
Thomas Johan Thomassen
Jørn Dalen
Erik Bergan
Kjell Tore Bergstrøm
Lars Enerhaugen
Lisbeth Lyngved Ulriksen
Hanne Blekkan
Bjørn Inge Espeland 
Eli Eldarsdottir 
Morten Vestbø
Helge Haugland 
Bjørn Holmsen
Morten Aanonsen
Per Olav Stenslet
Jan Runar Olberg
Vakant
Jan Erik Greve-Løberg 
Kjetil Enger
Audun Fremstad

Leder
Nestleder
Styremedlemmer

Varamedlem

Grenledere
Friidrett
Terrengløp/maraton
Sykling
Svømming
Triathlon
Pistol og gevær
Ski Nordiske grener
Ski Alpint
Orientering
Fotball
Håndball
Volleyball
Innebandy
Golf
Tennis
Styrkeløft
Bordtennis
Revisorer

Domsutvalg
Appellutvalg

Trøndelag
Romerike
Follo
Kripos
Rogaland
Rogaland
Kripos
Harstad
Agder

Politiets Utlendingsenhet
Agder
Nordre Buskerud
Søndre Buskerud
Lofoten
Romerike
Nordre Buskerud
Oslo
Nordre Buskerud
Oslo
Oslo
Haugesund
Oslo
Rogaland
Kripos
Oslo
Rogaland
Romerike
Romerike

Hamar
Hamar
Hamar

ny

ny
ny

ny

ny

ny

ny

ny

NPIs TILLITSMANNSLISTE 2017–2018

Knut Alme. Tingets dirigent Audun Fremstad, Hamar ble tildelt NPIs mansjettknapper 
i sølv av nyvalgt nestleder Ketil Lund, Romerike. 
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De stilte med syv personer; Presi-
dent Luc Smeyers (Belgia), General 
sekretær Fred Kusserow (Tyskland), 
kontor-ansvarlig Dirk Weninger 
(Tyskland), Regnskapsfører Harry 
Brüngger (Sveits), visepresident 
Gunnar Andersen (Danmark), med-
lem Rigas Oustampasidis (Hellas) 
og Marius Cata-Chitiga (Romania). 
Forfall var meldt fra visepresident 
Brigitte Jullien (Frankrike) og med-
lemmene Marko Törmänen (Finland), 
Josef Haupt (Tsjekkia) og Gergana 
Velichkova (Bulgaria). 

Fra NPI stilte forretningsfører Per 
Olaf Nordli og leder Ellen Mari Bur-
heim seg til disposisjon for praktis-

ke gjøremål og tilretteleggere for 
møtet. Kontakten og samarbeidet 
med USPE og Norge/Skandinavia 
har aldri vært bedre enn nå. Dette 
fikk vi bekreftet ved våre samtaler 
disse dagene. Vi blir sett på som en 
viktig partner i Europa pga vår måte 
å drive politiidretten på. Vi har rykte 
på oss for å være ryddige, profe-
sjonelle og ansvarsbevisste når det 
kommer til å bidra inn i det europe-
iske samarbeidet. Dette er noe vi 
må sørge for at vi tar vare på. Norge 
nyter stor respekt som nasjon til 
tross for at vi i antall politifolk er for 
”lillebror” å regne. 

Det var gått 20 år siden siste gang 

Norge var vertskap, som var i 1997 
i Stavanger. Da forespørselen om et 
møte kom fra USPE i vinter, trengte  
vi ikke lang tid på å vurdere dette.  
Selv om slike møter spiser litt av  
midlene våre, må vi ikke undervur-
dere verdien det har når det kom-
mer til profilering. Å ha en verdsatt 
stemme inn i USPE handler nesten 
like mye om hvilken kjennskap andre 
har til din organisasjon og hvilket 
rykte du har, som hva innholdet i det 
du sier er. Det er mange som skal bli 
hørt og man skal aldri undervurdere 
bekjentskapets makt når man er i 
et forum med så mange forskjellige 
land, meninger og måter å organise-
re seg på. 

NORGE HADDE CELEBERT BESØK!
20.–23 april var Norges Politiidrettsforbund 
og Trondheim vertskap for USPE sitt styre-
møte, EC (Executive Committee).

Ellen Mari Burheim – Leder NPI

USPEs Executive Committee samlet til hyggelig lag sammen med det norske vertskapet. Fra v. USPEs president Luc Smeyers, Rigas Oustampasidis, Per 
Olaf Nordli, Marius Cata-Chitiga, Gunnar Andersen, Harry Brüngger, Fred Kusserow og Dirk Weninger. Foto: Ellen Mari Burheim.



USPE – STYREMØTE

POLITIIDRETT        JUNI 2017  SIDE 11

Torsdag var ankomstdag for Luc, 
Fred, Harry og Dirk. Det ble en 
rolig kveld med middag på hotel-
let. Fredag morgen var det offisi-
ell åpning med stabssjef Torgeir 
Moholt i politimesterens fravær. 
Det ble holdt et formøte med de 
fire før selve styremøtet ble satt på 
ettermiddagen etterhvert som de 
andre medlemmene hadde ankom-
met Trondheim. Middag var booket 
på restaurant Frida før kvelden 
ble avsluttet forholdsvis tidlig pga 
lang reisevei for enkelte samt tidlig 
møtestart lørdag. 

Lørdag fortsatte styremøtet, før 
de avsluttet rundt 16-tiden. Da var 

det lagt opp til en runde i sentrum 
med mulighet for shopping eller 
tur på kafe for de som ønsket det. 
På kvelden hadde vi en guidet tur i 
Nidaros domkirke. Dette ble en vel-
dig spesiell tur, hvor vi hadde kirken 
helt for oss selv. Vi hadde en veldig 
flink og engasjert guide som gjorde 
historiene til Nidaros underholdende 
og jordnære. Han høstet veldig skryt 
etter avsluttet tur, enkelte beskrev 
omvisningen som ”magisk” pga den 
stemningen som ble skapt med tom  
kirke og utrolige fortellinger. Kvel-
den ble avsluttet med middag på 
Graffi, som høstet veldig ros for sin 
”grillfest”. Noen få tok sjansen og ble 
med på en liten tur til Raus for litt 

drikke før leggetid.

Søndag var avreisedag uten offisi-
elt program. NPI fikk skryt for sin 
tilrettelegging og rammene rundt 
møtet. Det hadde vært et vellykket 
møte på alle vis og det var forhåp-
ninger om at det ikke måtte bli 20 
år til neste gang USPE fikk oppleve 
norsk gjestfrihet igjen. 

For NPI
Ellen Mari Burheim



Inger Margrethe Rojahn
Elisabeth Eidsvik
Siri Drange

Klasse 3.
Klasse 2.
Klasse 1.

Kristiansand
Haugesund
Haugesund

Klassevinner damer – telemark:
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PM ALPINE GRENER 2017

Årets politimesterskap i alpint 
ble arrangert på Gaustablikk av 
Telemark politiidrettslag med Rune 
Strandskogen og Olav Lia i spissen 
for et godt arrangørkorps.

Telemark mandag 20.3.17
Mesterskapet begynte som vanlig 
med Telemark i flomlys mandag 
kveld. Dessverre var det kun 19 
deltagere, men likevel nok til å kåre 

politimestere for både damer og 
herrer. Litt rufsete vær gjorde at 
rennet ble kjapt og greit gjennom- 

ført i samme trase hvor det nylig 
hadde vært World cup telemark.

POLITIMESTERSKAP ALPINT 2017 
– GAUSTABLIKK 20.–22. MARS

Morten Rue, PUPIL tredobbelt mester og vinner av 
Politidirektørens pokal. 

Morten Rue, PU, vinner av Politidirektørens pokal

Kjell Bergstrøm – Grenleder alpint



Inger Margrethe Rojahn
Siri Drange
Elisabeth Eidsvik

Børge Søvik
Anders Magnus Jensen
Henrik Heienberg

Olav Lia
Arne G. Lien
Anders Magnus Jensen
Børge Søvik
Henrik Heienberg

Gull
Sølv
Bronse

Gull
Sølv
Bronse

Klasse 6.
Klasse 5.
Klasse 3.
Klasse 2.
Klasse 1.

Kristiansand
Haugesund
Haugesund

Kristiansand
Troms
Bergen

Telemark
Bergen
Troms
Kristiansand
Bergen

Politimester damer – telemark:

Politimester herrer – telemark:

Klassevinnere herrer – telemark:
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I dameklassen så det ut til at 
kampen om politimestertittelen 
skulle bli en åpen affære.  Inger 
Margrethe Rojahn, Kristiansand 
gjorde kort prosess med de øvrige 

deltagerne i 1 omgang og kunne 
cruise inn til totalseier i 2. omgang 
foran Siri Drange og Elisabeth Eids-
vik, begge Haugesund.

Børge Søvik tok som vanlig en klar 
seier i kampen om politimester-
tittelen. Det var mer spennende i 
kampen om de øvrige medaljene. 
Etter første omgang var det Arne 
G Lien som lå på 2. plass totalt 
med Henrik Heienberg og Anders 
Magnus Jensen tett bak.

I 2. omgang var det Anders Magnus 
Jensen som trakk det lengste strået 
med Henrik Heienberg på 3. plass. 
Arne G Lien måtte ta til takke med 
den forsmedelige 4. plassen. Bra 
kjøring også av Joar Skutleberg med 
5 plass totalt, Marius Aasbø med 6. 
plass og Olav Lia med 7. beste tid.

Storslalåm tirsdag 21.3
Storslalåm ble arrangert i  ”svar-
ten” på baksiden ned i retning mot 
Rjukan. En flott og spennende trase 
med mye terreng som gav både ut-
fordringer til de beste, og mestring 
for de fleste. Noen syntes nok at 
løypa ble litt i lengste laget, særlig 
i 2. omgang hvor underlaget hadde 
blitt vel fast for en del. Godt stukket 
løype gav to omganger med like 
muligheter uansett om man hadde 

Børge Søvik, Kristiansand, vinner av Telemark og nr. 2 i storslalåm og parallellslalåm

»



Vibeke Ruud Nelstrøm
Kari Sunde
Inger Margrethe Rojahn

Morten Rue
Børge Søvik
Ole Stig Bjørhovde

Gull
Sølv
Bronse

Gull
Sølv
Bronse

Drammen
OPIL
Kristiansand

PUPIL
Kristiansand
Trøndelag

Politimester damer – storslalåm:

Politimester herrer – storslalåm:

Maren B. Johannesen
Kari Sunde
Inger Margrethe Rojahn
Vibeke Ruud Nelstrøm
Ragnhild Berg

Arne Øiamo
Guttorm Guttormsen
John Reidar Blom Andersen
Kjell Tore Bergstrøm
Gard Lindberg
Ole Stig Bjørhovde
Børge Søvik
Morten Rue

Klasse 6.
Klasse 5.
Klasse 3.
Klasse 2.
Klasse 1.

Klasse 8.
Klasse 7.
Klasse 6.
Klasse 5.
Klasse 4.
Klasse 3.
Klasse 2.
Klasse 1.

Bergen
OPIL
Kristiansand
Drammen
Troms

Trøndelag
OPIL
Bergen
OPIL
Asker & Bærum
Trøndelag
Kristiansand
PUPIL

Klassevinnere damer – storslalåm:

Klassevinnere herrer – storslalåm:
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sent eller tidlig startnummer. Sterk 
vind på toppen gav nok en litt kjølig 
dag for starterne som likevel tok 
det med et smil- utendørsidrett! 81 
startende fikk en super konkurranse 
på fast underlag.

Kampen om politimestertittelen 
for damer stod mellom Vibeke 
Ruud Nelstrøm, Drammen og Kari 
Sunde, OPIL. Her trakk Nelstrøm 
det lengste strået og innkassert en 
flott politimestertittel til Drammen 
før Kari Sunde på 2. plass. På 3. 
plass kom telemark-vinner Inger 
Margrethe Rojahn.

I herreklassen ble det vist mye flott 
kjøring av mange, fra eldstemann 
Sveinar Øvergaard som nok en 
gang hadde tatt den lange turen 

fra Troms og til nykommer Marcus 
Hansen Kilstad fra PHS. Gledelig var 
det også at yngste herreklasse var 
den største klassen. Det lover godt 
for rekrutteringen. 

Kampen om politimestertittelen for 
herren ble en ganske klar ”hjemme-
seier” til Morten Rue, PUPIL (Politi-
ets Utlendigsenhet Politiidrettslag) 
som vel nærmest har vokst opp i 
bakkene på Gaustablikk. Med impo-
nerende kjøring ble det en klar seier 
etter best tid i begge omganger. 
Like klar 2. plass ble det til Børge 
Søvik, Kristiansand og 3. plass til Ole 
Stig Bjørhovde. Nærmest pallen var 
Henrik Heienberg, Bergen etter god 
kjøring særlig i 2. omgang.

Parallellslalåm tirsdag 21.3.17
Etter vel gjennomført storslalåm 
nærmest uten skader (litt forslått 
arrangør Olav Lia etter fall i siste 
port) var det etter programmet tid 
for skicross. Etter en kjapp råd-
slaging mellom Olav Lia og Arne 
G Lien fra Bergen konkluderte 
man med at traseen som var gjort 
klar for skicross/boardercross 
var for risikofylt. Det ble derfor 
gjort en kjapp og korrekt endring 
av programmet og arrangøren 
bestemte at det skulle kjøres 
parallellslalåm i stedet. Daglig leder 
i skisenteret, Trym Klingenberg, 
troppet velvillig opp og satt en flott 
parallellslalåmløype i stedet. 60 del-
tagere stod klare til dyst i løypene.

Det ble etter hvert utkjempet mange 
spennende dueller på både snøbrett 
og slalåmski. Selv om noen mente 
at den ene løypa nok var noe lettere 
enn den andre, var det de aller beste 
som stod igjen på toppen når fina-
lene gikk av stabelen. Alle, både ung 
og gammel, konkurrerte i samme 
klasse. De aller beste herrene fra 
storslalåm ble enige om å pakke ned 
fartsdressen og kjøre med yttertøy 
på som i skicross. Håpet var å skape 
en litt uformell ramme med mulig-
heter for noen overraskelser. En del 
som ikke hadde ønsket risikoen som 
skicross tross alt innebærer angret 
nok litt på at de ikke hadde meldt 
seg på når endringen til parallellsla-
låm kom. Verdt å merke seg er også 
det faktum at parallellslalåm fra 
2017 har blitt en offisiell gren i EPM.

Etter en lang konkurransedag var 
det tid for skiprepp, hvile, bading og 
forberedelser til bankett på hotellet.

På hotellet var det en stilfull bankett 
med gode velkomstord fra arrangør 
Rune Strandskogen. Hyggelig var 
det også at tidligere politimester i  
Skien, nå driftenhetsleder, Rita 
Misvær, bidro både med lokal histo-
rie og informasjon verdig en turist-
sjef. Hun avsluttet etter hvert også 
med et kunstnerisk innslag i form av 
et stev.

Under banketten ble det også delt 
ut heder og ære. Arne Gustav Lien, 
Bergen, ble tildelt NPI`s mansjett-



Ole Petter Ustad
Marius Aasbø
Rune Rustad Rudi

Morten Rue
Børge Søvik
Gard Lindberg
Henrik Heienberg
Marcus Hansen Kilstad

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

Trøndelag
Trøndelag
Kripos

PUPIL
Kristiansand
Asker & Bærum
Bergen
PHS

Resultater herrer – snøbrett parallell:

Resultater herrer – parallellslalåm:

Hanne Rognaldsen
Marit Ytterhaug

Nina Steffner Lægereid
Linn Katrin Ask

1.
2.

1.
2.

Bergen
Troms

Bergen
RPIL

Resultater damer – snøbrett parallell:

Resultater damer – parallellslalåm:

POLITIIDRETT        JUNI 2017  SIDE 15

PM ALPINE GRENER 2017

God stemning langs løypa, Bengt, Solveig, Guttorm.

knapper i sølv etter mangeårig god 
sportslig og administrativ innsats. 
Med to politimestertitler og totalt 9 
medaljer i Telemark har han vært en 
forgrunnfigur og pådriver for både 
alpint, telemark og skicross. Som 
arrangør av flere PM var han først 
ute med å lansere skicross som 
egen gren i PM. Arne G Lien har vært 
kreativ og nytenkende i en tid hvor 
politiidretten sliter med oppslutning.

Arrangør plaketten ble tildelt 
Telemark politiidrettslag ved leder 
Rune Strandskogen for et meget 
godt gjennomført politimesterskap.

Etter banketten var det tid for 
premieutdeling og kåring av politi-
mestere i Telemark og Storslalåm. 
Her var det mange som fikk flott 
premier fra bl.a. North Face. Etter 
dette var det tid for litt mingling og 
oppsummering av dagens kon-
kurranser før en del trakk inn årene 
for å forberede seg til avsluttende 
øvelse på onsdag. »



Maren B. Johannesen
Kari Sunde
Inger Margrethe Rojahn

Kari Sunde
Inger Margrethe Rojahn
Maren B. Johannesen

Morten Rue
Ole Chr. Bere
Kjell Tore Bergstrøm

Klasse 6.
Klasse 5.
Klasse 3.

Gull
Sølv
Bronse

Gull
Sølv
Bronse

Bergen
OPIL
Kristiansand

OPIL
Kristiansand
Bergen

PUPIL
Asker & Bærum
OPIL

Klassevinnere damer – slalåm:

Politimester damer – slalåm:

Politimester herrer – slalåm:

Arne Øiamo
Guttorm Guttormsen
Olav Lia
Kjell Tore Bergstrøm
Gard Lindberg
Ole Chr. Bere
Morten Rue

Klasse 8.
Klasse 7.
Klasse 6.
Klasse 5.
Klasse 4.
Klasse 3.
Klasse 1.

Trøndelag
OPIL
Telemark
OPIL
Asker & Bærum
Asker & Bærum
PUPIL

Klassevinnere herrer – slalåm:
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Ole Stig Bjørhovde en hånd på 
sølvme-daljen og Ole Chr Bere lå 
en på 3. plass, tett bak lå både Kjell 
Bergstrøm og Børge Søvik. Henrik 

Heienberg hadde en liten luke å 
tette opp til de to foregående.

Onsdag 22.3.17 Slalåm
Onsdag våknet vi opp til Gaustad-
toppen badet i strålende sol. Et 
fantastisk skue som gav en utrolig 
god start på morgenen. I bakken 
var det nok en dag med strålende 
forhold og det var stukket nok en 
flott løype. Dessverre var det som 
vanlig litt få som hadde meldt seg 
på slalåm, men 34 stk fikk en meget 
bra konkurransedag.

Dessverre var det ingen startende i 
klasse 1 og 2.

I dameklassen ble det nok en politi-
mestertittel på evigunge Kari Sunde, 
OPIL, selv om Inger Margrethe Ro-
jahn, Kristiansand nærmet seg i 2. 
omgang. På en like klar bronseplass 
kom Maren B Johannesen, Bergen

I herreklassen var det også litt tynt 
i de yngre årsklassene, men det ble 
en flott konkurranse. Nok en gang 
var det stukket en løype som skilte 
de beste og passet for de fleste. 
Etter en meget tett 1. omgang 
ble det godt trøkk og spenning 2. 
omgang

I kampen om politimestertittelen 
ble nok en klar seier til Morten Rue 
etter en meget overbevisende 1. 
omgang. De øvrige nærmet seg 
riktig nok noe i 2. omgang, men det 
ble en klar seier til Rue. Kampen 
om sølv og bronse ble derimot en 
tett batalje. Etter 1. omgang hadde 
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I 2. omgang leverte Bergstrøm en 
bedre omgang og satte ett visst 
press på de øvrige. Bjørhovde feilet 
på toppen og endte som nr. 4, Søvik 
endte med en port mellom bena og 
ble diskvalifisert. Ole Chr Bere stod 
imot presset og leverte nok en god 
omgang og kom i mål 17/100 før 

Bergstrøm. Heienberg kom inn til 
en 5 plass. Hyggelig var det også å 
se at  ”ungdommene” Arne Øiamo 
og Guttorm Guttormsen fremdeles 
leverer i slalåm med hhv 7. og 9. 
plass total i herreklassen. Sterkt av 
de to politipensjonistene.

Etter rennet var det premieut-
deling på terrassen i strålende sol. 
Morten Rue ble velfortjent tildelt 
Politidirektørens pokal for beste 
resultater under mesterskapet. 
Arrangøren ble behørig takket av for 
et strålende mesterskap og alle ble 
ønsket en trygg reise hjem.

Politimester slalåm Morten Rue PU, sølv Ole Chr. Bere, Asker& Bærum, 
bronse Kjell Bergstrøm OPIL

Politimester slalåm kvinner: Kari Sunde, OPIL, sølv Inger Margrethe Rojahn, 
Kristiansand og bronse Maren B. Johannesen Bergen
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Onsdag 10. mai 2017 ble det 40. 
politimesterskapet i terrengløp og 
det 14. offisielle politimesterskapet 
i pistolløp arrangert av Romerike 
politiidrettslag på Sessvollmoen

Arrangøren var ikke heldig med væ-
ret – bare 2-3 plussgrader og snø 
og slaps i lufta gjorde forholdene 
sure for deltakerne.

Oppmøtet var det derimot ikke noe 
å si på selv om det dessverre bare 
var deltakere fra fem politiidrettslag: 
Romerike 22 starter, Østerdal 11 
starter, Oslo 5 starter, PHS, Oslo 2 
starter og Kripos 1 start. Litt uheldig 
at arrangementet kolliderte med 
Kongen og Dronningens 80 års mar-

kering – noe som gjorde at veldig 
mange potensielle deltakere fra 
Oslo var forhindret fra å delta. 

Totalt deltok 14 kvinner og menn 
(6+8) i terrengløpet og 27 kvinner og 
menn (6+21) i pistolløpet.

Terrengløp: 2 km for kvinner og 4 
km for menn.
I herreklassen var arrangørens egen 
storløper Frode Stenberg storfavo-
ritt og han innfridde forventningene 
og tok sitt 5. PM i terrengløp på rad. 
Etter passering 2 km i rundløypa 

POLITIMESTERSKAP I TERRENG- 
OG PISTOLLØP 2017

Politidirektørens pokal ble tildelt Frode 
Stenberg, Romerike. 

Frode Stenberg med Politidirektørens pokal.

Knut Alme

41 starter
33 starter
20 starter
19 starter
11 starter

Romerike
Østerdal
Oslo
Oslo
Oslo

2017
2016
2015
2014
2013

14 terrengløp
14 terrengløp

6 terrengløp
5 terrengløp
5 terrengløp

27 pistolløp
19 pistolløp
14 pistolløp
14 pistolløp

6 pistolløp

DELTAKERANTALL DE SISTE ÅRENE:



Finn Fjellbu
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som for herrene ble løp to ganger 
ledet Frode med 40 sekunder – en 
ledelse han doblet på de siste to 
kilometer slik at seiersmarginene 
ble 1 minutt og 19 sekunder. Sølv-
medaljen gikk til klubbkameraten 
Brede Olsen som holdt unna for Ulf 
Erik Strand, Østerdal.

I kvinneklassen var det litt mere 
spenning om hvem som skulle 
stikke av med seieren. Tonje 
Andersen, Østerdal gikk seirende 
ut av dysten med Rita Steinsvik, 
Kripos og fikk dermed revansje for 
nederlaget til Rita på hjemmebane i 
fjor. Bronsemedaljør ble Thea Haug, 
Romerike.

Pistolløp 6 km med fire skytinger 
både for kvinner og menn
Hele 27 kvinner og menn stilte til 
start i pistolløpet som foregikk snø, 
sludd og vind. Løypa på ca. 1500 
meter gikk halvparten på asfalt 
og halvparten i terrenget på mykt 
underlag – en variert og fin løypa. 
Skytingen var 4 x 5 skudd med 
tjenestevåpen på skiskytterblink – 
avstand 12.5 meter. De to første 
skytingene enhånds og de to siste 
valgfritt om man ville skyte tohånds 
eller enhånds. 

Fellesstart og Christopher Huuse, 
Romerike la seg i spissen av fel-
tet. Her holdt han seg hele løpet 

igjennom og var i mål 1 minutt og 
22 sekunder foran klubbkameraten 
Øyvind Lauritz Kværner i klasse 40-
44 år. Litt for mange bom på skytin-
gen (8) gjorde at Christoffer tross 
god løping falt ned på en femteplass 
totalt. Øyvind Lauritz derimot vartet 
opp med dagens beste skyting 
sammen med Peder Olav Aulie og 
ble dermed politimester i pistolløp 
2017. 

Øyvind Lauritz Kværner er en allsidig 
herremann og han er blant annet 
politimester i triathlon i 2013 og 
2016.

Som vanlig var Peder Olav Aulie 
sikker bak skyteren og nok en gang 
brakte god skyting han opp på 
pallen – denne gang til en 2. plass. 
Bronseplassen ble delt mellom 
Magnus Ristvedt, Østerdal og 
Halvor Marius Mangerud, Romerike. 
Magnus løp to minutter raskere enn 
Marius, men Marius hadde to treff 
mer enn Magnus og dermed delt 
plassering.

Klassevinnere: 
19–34: Peder Olav Aulie, Romerike. 
35–39: Halvor Marius Mangerud. 
40–44: Øyvind Lauritz Kværner. 
50–54: Bjørn Grønvold, Østerdal. 
55–59: Inge Solberg, Oslo. 
65+: 80-årige Einar Josef Berger, 
Oslo.

Frode Stenberg, Romerike tok sitt femte terreløpsmesterskap på rad. Bjørn Grønvold, Østerdal.

»

13.57
11.42
11.53
12.32
12.32

 8.10
 7.21
 7.49
 7.39
–

Frode Stenberg
Frode Stenberg
Frode Stenberg
Frode Stenberg
Frode Stenberg

Tonje Andersen
Kari Flatla
Kari Flatla
Kari Øvsthus
Ingen deltakere

2017
2016
2015
2014
2013

2017
2016
2015
2014
2013

Romerike
Romerike
Romerike
Romerike
Romerike

Østerdal
Romerike
Romerike
Oslo
–

Terrengløp
Menn:

Kvinner:

SISTE ÅRS VINNERE:



Arrangøren orienterer om opplegget for pistolløpet.

35.48
35.49
26.36
27.26
31.30

49.14
38.46
36.49
40.26
–

3 bom
3 bom
0 bom
1 bom
5 bom

6 bom
2 bom
5 bom
6 bom
– 

Øyvind Lauritz Kværner
Esben Gullingsrud
Andreas Michaelsen
Håvard Fagervoll Olden
Håvard Fagervoll Olden

Sofia Karlsson
Astri Gridseth Flø
Silje Faraasen
Anita Tangen
Ingen deltakere

2017
2016
2015
2014
2013

2017
2016
2015
2014
2013

Romerike
Vestoppland
Oslo
Oslo
Oslo

Romerike
Oslo
Oslo
Romerike
–

Pistolløp:
Menn:

Kvinner:

SISTE ÅRS VINNERE:
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I kvinneklassen var Tonje Andersen, 
Østerdal klart raskest i løypa, men 
hun løp uten vanter og i det sure og 
kalde været ble hun så frossen på 
fingrene at hun hadde store proble-
mer med å lade magasinet og tapte 
minutter på de to første skytingene. 
Hun fikk etter hvert låne vanter slik 
at ladningen gikk bedre på de to sis-
te skytingene, men da ble stressni-
vået for høyt i forsøket på å ta igjen 
det tapte slik at det kun ble to treff 
på de ti siste skuddene.

Ei som imidlertid traff på de sis-
te skuddene var Sofia Karlsson, 
Romerike. Hun prikket inn ni treff 
på de to siste tohåndsskytingene 
og til tross for svakeste løpstid gikk 
hun til alles overraskelse av med 
seieren. Det ble tredobbelt Romeri-
ke på pallen idet Ingrid Samset og 
Frida Halvorsen fulgte på de neste 
plassene.

Politidirektørens pokal 
Politidirektørens pokal ble tildelt 
Frode Stenberg, Romerike for hans 
sterke terrengløp. Dette var Frodes 
fjerde PD-pokal. Han har en pokal 

i terrengløp fra før pluss to i halv-
maraton.

Rita Steinsvik takk på vegne av Nor-
ges Politiidrettsforbund arrangøren 
for et vel gjennomført arrangement 
og overrakte arrangørplaketten.

Romerike Politiidrettslag hadde god 
hjelp til gjennomføringen av arran-
gementet av idretts-avdelingen 

på Sessvollmoen, som bl.a. sto for 
merking av løypene og tidtakingen.
Etter arrangementet hadde Rome- 
rike Politiidrettslag sørget for å ten- 
ne opp grillen og mens man vent- 
et på de endelige resultatene fra 
pistolløpet kunne utøvere og funk-
sjonærer stille sulten og få igjen litt 
varme. Neste år håper vi på enda 
større deltakelse. En ting kan vi i alle 
fall love: Bedre vær.



Peder Olav Aulie og Kenneth Jøssund på vei inn til skyting. Christopher Huuse, Romerike var raskeste mann 
i løypa i pistolløpet. På vei inn til første skyting i 
snøværet.

Peder Olav Aulie skjøt seg nok en gang til en 
pallplass.

PMs eldste deltaker Einar Josef Berger, Oslo 
traff brukbart med sin gamle Luger.

Sofia Karlsson, Romerike vant kvinneklassen 
etter solid tohåndsskyting.

Øyvind Lauritz Kværner, Romerike politimester i pistolløp etter solid løping og god skyting.
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Medaljevinnerne spesielt langrenn, menn.  

Frode Stenberg og Ulf Erik Stand nr. 1 og 3 i terrengløpet.

Medaljevinnerne skifelt, kvinner. 
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Medaljevinnerne i terrengløp, kvinner. Tonje Andersen, Østerdal flankert av Rita Steinsvik, Kripos og Thea Haug, Romerike.



Ingrid Samset og Frida Halvorsen fikk sølv og bronse i pistolløpet.
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Medaljevinnerne i pistolløp, menn. Fra v. Peder Olav Aulie (sølv(, Øyvind Lauritz Kværner (gull) samt Magnus Ristvedt og Halvor Marius Mangerud på delt 
bronseplass.
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Jeg vil gratulere Stavanger i Sør-Vest 
politidistrikt v/Linda Håland, Malene 
Sivertsen og Arne Sindre Gilje, med 
et svært godt gjennomført arran-
gement. 

Antall lag var høyt, med 23 lag fra 
ulike deler av landet med Sogn og 
Fjordane som nordligste aktør.  
Mesterskapet endte tilslutt med 4 
damelag, 12 mix-lag og 7 herrelag.  
Haugesund sitt damelag måtte 
dessverre trekke seg på kort varsel. 
Stavanger Idrettshall ble benyttet 
med bruk av fire volleyballbaner, 
som var i bruk stort sett hele tiden.  
På teknisk møte ble lagene, NPI, og 
arrangør, enige om noen endringer 

mht fordeling av spillere mellom 
lagene, samt at poenggivning kunne 
starte med et gitt antall poeng, alt 
etter hvor forsinket kampene var. 
Dette for å klare tidskjema. 

Finalen ble besluttet å spille med 
ordinær poenggivning 0 – 25, og 
best av 3 sett. 

Clarion Hotell Energy ble benyttet 
som overnattingssted, fint beliggen-
de og kort avstand til Stavanger 
idrettshall.  En gangtid på ca. 5-6 
minutter mellom hotell og hall er 
svært bra. Banketten ble arrangert 
på det Røde Sjøhus, fint lokale og 
sosialt svært vellykket.

NPI var representert v/leder Ellen 
Mari Burheim og grenleder Bjørn 
Inge Espeland.

DAG 1
Onsdag 26. april ble det i alt spilt 26 
kamper, herrer og damer, sam-
tidig som tidskjema ble holdt. En 
god prestasjon og god avvikling 
av arrangør, men og honnør til de 
lag og dommere som gjorde dette 
mulig. 

Dame
Damepuljen ble spilt som serie hvor 
de to best spilte finalen og 3-4 om 
bronse. Flere spillere viste seg frem 
og bidro til at mange kamper ble 

POLITIMESTERSKAP VOLLEYBALL 
– STAVANGER 26.–27. APRIL 2017

Sør-Vest mestere i dameklassen og mix-
klassen, mens PHS, Oslo vant herreklassen.

Sør-Vest, OPIL.

Bjørn Inge Espeland – Grenleder NPI volleyball



OPIL, mix.

OPIL, damer.
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spennende og jevne.  Både OPIL 
med Ragnhild Aas og Sør-Vest med 
Malene Sivertsen, Mona Røksund, 
Martina Hrvojevic og Linda Håland 
virket å være sterke lag. 

Det ble en jevn serie, hvor OPIL vant 
2 – 1 over Sør-Vest i en jevn kamp, 
mens de fikset seieren enkelt mot 
Trøndelag og Fjordane.

I finalen møttes OPIL og Sør-Vest 
igjen, en spennende kamp hvor Sør-
Vest klarte å hale i land seieren med 
2-1. En flott seier med stor vilje til å 
vinne fra Sør-Vest.  Gratulerer med 
seieren. 

Både i innledende spill og i bronse- 

finalen klarte Sogn og Fjordane å slå 
Trøndelag med 2 – 1. 

Plassering damer ble følgende: 
1. Sør-Vest
2. OPIL
3. Sogn og Fjordane
4. Trøndelag

Herre
Herrelagene i år var noe færre, og 
flere gode spillere manglet. Det var 
likevel mange gode og jevne herre-
lag. I år som tidligere var Sogn og 
Fjordane favoritt, men allerede i de 
innledende kampene viste flere an-
dre lag styrke med både godt lagspill 
og gode enkeltspillere, at gullkam-
pen ikke på noen måte var avgjort. 

Et studentlag, PHS Oslo utmerket 
seg både på papiret og på banen 
med et helt lag av politilandslags- 
utøvere. Allerede i innledende spill 
fikk Sogn og Fjordane smake på 
deres styrke. 
 
Åpningen av mesterskapet ble 
holdt kl. 1000 av grenleder i PM sitt 
fravær. 

Herre ble spilt i 2 puljer hvor hhv. 
PHS Oslo vant med Sogn og Fjord-
ane på 2 plass. 

I den andre puljen var det Sør-Vest 
som vant puljen uten tap.  En god 
forsterkning var ordnet i forkant 
med Mathias Brøndbo Hollås. 

De tre resterende lagene i puljen: 
OPIL, Haugesund og PU var svært 
jevne og endte opp med lik poeng-
sum som nr. 2 i puljen.  PU gikk 
imidlertid videre på flest vunnet 
sett.

I den ene semifinalen vant PHS Oslo 
lett 2-0 mot PU. I den andre semi-
finalen tapte Sør-Vest 0-2 mot Sogn 
og Fjordane.

I finalen møttes PHS Oslo og Sogn 
og Fjordane igjen, hvor sistnevnte 
klarte hhv. 19 og 13 poeng i settene.  
Stor gratulasjon til vinner PHS Oslo i 
herreklassen, som et av de beste og 
jevneste lagene vi har hatt så lenge 
grenleder kan minnes. Spesielt 
nevnes Håvard Loland Råheim som 
en svært teknisk god spiller. 

Plassering Herrer ble følgende: 
1. PHS Oslo
2. Sogn og Fjordane
3. PU
4. Sør-Vest
5. Haugesund
6. PHS Stavern
7. OPIL

DAG 2
Mixlagene var mange og speilet i 
stor grad sin respektive herre og 
damelag.

Likevel hadde arrangør gjort et godt 
forarbeid med sin spillerstall, noe 
som viste seg igjen på banen. Det 
var mange og gode jevne kamper. »



Sogn og Fjordane damer.

Sør-Vest mix

PUPIL, Sør-Vest. 
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I første kvartfinalene møttes Sør-
Vest og PHS Stavern, hvor PHS vant.
I andre kvartfinale møttes OPIL 1 og 
Follo, hvor OPIL vant

I tredje kvartfinale møttes Hauge-
sund og Trøndelag, hvor Trøndelag 
vant

I fjerde kvartfinale møttes Sogn og 
Fjordane og Jæren, hvor Jæren vant. 
I semifinalene møttes hhv.  

OPIL-Trøndelag og Jæren – Sør-Vest
Trøndelag med Ellen Mari Burheim 
og Daniev Stenvig gikk videre til 
finalen sammen med Sør-Vest.
Sør-Vest ble likevel for sterke, selv 
uten Mathias.

Mathias Brøndbo Hollås fikk en lei 
smell på dag 1, hvor akillessenen 
røk. 

Gratulerer til Sør-Vest med gullet i 
mixklassen. 

Plassering mix ble følgende: 
1. Sør-Vest
2. Trøndelag
3. OPIL 1
4. Jæren
5. Haugesund
6. Sogn og Fjordane
7. PHS Stavern 
8. Follo
9. PHS Oslo
10. OPIL 2
11. Kripos Volley
12. Team Løye

Mest verdifulle spiller dame:     
Ragnhild Aas (OPIL)

Mest verdifulle spiller herre:  
Håvard Loland Råheim (PHS Oslo)

Mest verdifulle damespiller mix: 
Malene Sivertsen (Sør-Vest)

Mest verdifulle herrespiller mix:  
Håvard Loland Råheim (Sør-Vest)

Premien til beste spiller i finalene: 
En flott t-skjorte med volleyball- 
logo.

Bankett
Denne ble holdt på det Røde Sjøhus 
i Stavanger.  En større buss ble 

hyret inn og transporterte alle ned 
til Stavanger sentrum til en meget 
hyggelig aften med litt kåseri og 
disco.  Maten smakte fortreffelig.  
En stor takk til arrangør igjen for et 
flott gjennomført mesterskap.

Oppsummering
Som jeg startet med var det svært 
gledelig at så mange fant veien til 
Stavanger.  Arrangør ønsket virkelig 
at dette skulle bli et arrangement 
som skulle bli husket.  Selv om 
arrangør hadde svært kort tid på seg 
til å arrangere, ble dette et svært 
godt arrangement. Bergen måtte 
trekke seg som arrangør grunnet 
sykkel-VM.



Malene Sivertsen, Sør-Vest.

Håvard R. Råheim, PHS Oslo.

PUPIL, herrer.

Trøndelag damer.

Sogn og Fjordane.
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Ellers må arrangør ha skryt for sin 
sekretariatfunksjon.  En mann med 
stålkontroll på alt, står det respekt 
av. 

Det er pr. d.d. ikke avklart hvem 
som arrangerer PM neste år, med 
dette arbeides det med, og avklares 
sannsynligvis før vi tar sommerferie.  
Takk for denne gangen og på gjen-
syn i neste PM 2018, som sannsyn-
ligvis arrangeres på Østlandet.  

Bjørn Inge Espeland                                                                                                                 
Grenleder, NPI
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Den 87. utgaven av «vårens vakres-
te eventyr» Holmenkollstafetten 
ble arrangert lørdag 13. mai 2017 
i forholdsvis godt maivær – over-
skyet og ca. ti plussgrader. Godt 
over 30 politilag gjennomførte årets 
stafett (ikke lett å finne alle politila-
gene i resultatlista da en del lag har 
spesielle navn på lagene sine). Med 
andre ord var mellom 400 – 500 
politiansatte ute og løp i Oslo gater 
denne dagen.

Klasse B 1 – bedrift menn
Her var Bergen Politis Idrettslag til-
bake på startstreken etter å ha stått 
over fjorårets stafett. De siste år- 
ene har det vært hard kamp mellom 
Bergen og Beredskapstroppen, men 

denne gangen tok Bergen føringen 
fra start og på toppen av Besserud  
ledet de med hele 1 minutt og 47 
sekunder. Inn mot mål økte de med  
ytterligere 20 sekunder slik at seiers- 
marginen ble på 2.07 min. Bergen  
løp inn til 7. plass i klassen på 
58.40 min. Beredskapstroppen ble 
nr. 19 på tiden 1.00.47, mens det 
tredje politilaget i klassen Tromsø 
Politiidrettslag løp på 1.13.08 og 
havnet på 49. plass av 89 fullføren-
de lag.

Bergen Politis Idrettslag var 3.42 
min bak vinnerlaget fra PwC xLos 
som løp på 54.58 min som var ny 
klasserekord 43 sekunder.

Klasserekordene har blitt gjort 
om fra 2013 da noen etapper ble 
forandret og stafetten ble en del 
lengre. OPILs rekord fra 1990 på 
49.57 min var den gang 4.43 min 
bak rekorden i eliteklassen. PwC 
xLos rekord i år er 5.03 min. svakere 
enn den nye rekorden i eliteklassen 
så fortsatt kan vi rangere OPIL som 
det lagets som har løpt raskest i 
bedriftsklassen for menn.

PS: 14. og 15. etappe var noe for-
andret i år og stafetten var dermed 
noe kortere enn sist år – derav årets 
rekordforbedring.

HOLMENKOLLSTAFFETTEN 2017 
«VÅRENS VAKRESTE EVENTYR»

Bergen Politis Idrettslag raskeste politi- 
idrettslag i årets stafett.

Knut Alme 



Menn bedrift – nr. 2424 Bergen PIL og nr. 2411 Beredskapstroppen.

Kvinner bedrift – startnr. 2816 OPIL.
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»

Løypelengder de siste årene: 

1987: 17.780 meter  
(med start fra Knud Knudsens plass)
2008: 17.990 meter
2013: 18.660 meter
2015: 18.610 meter
2016: 18.680 meter
2017:  18.450 meter

Klasse B 4 – bedrift kvinner
Bare to politilag stilte i denne 
klassen - Oslo Politis Idrettslag og 
Tromsø Politiidrettslag. Suveren  
vinner i klassen ble Ernst & Young 
BIL som vant klassen for syvende  
årets på rad. De løp på 1.07.48 og 
senket klasserekorden med 50 
sekunder. OPIL løp inn til 12. plass 

på tiden 1.15.24 – en forbedring 
fra fjoråret på 58 sekunder. Tromsø 
løp på 1.24.28 og ble nr. 33 av 57 
fullførende lag i klassen.

Klasse S 1 – studenter menn
Politihøgskolen, Oslo var eneste lag 
fra politihøgskolene som stilte til 
start. PHS Oslo ble nr. 5 i klassen på 
nest beste polititid total med tiden 
59.21 min.

Klasse S 2 – studenter kvinner
Også her var Politihøgskolen, Oslo 
eneste politihøgskolelag som stilte 
til start. De kom inn på 4. plass i 
klassen med tiden 1.12.25 som var 
klart beste tid blant de kvinnelige 
politilagene – hele 2.59 min foran 
OPILs kvinnelag. Det lover godt for 
rekrutteringen.

Klasse A 1 – mixlag bedrift/mosjon 
flest menn
Dette var klassen med flest politilag 
– hele 18 lag registrert i mål. I år  
som i fjor var Ullensaker lensmanns- 
kontor raskeste politilag med tiden  
1.05.07 - hele 1 minutt og 38 sek- 
under foran laget fra Eskorten,  



Litt trøbbel med startportalen rett før start.

OPILs damelag.

Politihøgskolen, Oslo
Beredskapstroppen, Oslo
Bergen Politis Idrettslag

2015
2016
2017

58.52
59.57
58.40

PODs vandrepokal til beste politilag i Holmenkollstafetten:
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mens PHS, Stavern kom på tredje-
plass. Kravet til premie (plakett og 
medaljer) i denne klassen var å løp  
på 1.12.00 og det klarte syv politilag.  
Foruten de tre nevnte klarte også 
Romerike Politiidrettslag, Økokrim,  
Manglerud politistasjon og Kongs- 
vinger Politiidrettslag kravet.

Verdt å merke seg at vinneren 
av denne klassen med menn og 
kvinne(r) på laget løp 39 sekunder 
raskere enn vinneren av bedrift, 
menn !!!!!!

1426 lag kom i mål i denne klassen 
– imponerende.

Klasse A 2 – mixlag bedrift/mosjon 
flest kvinner
Syv eller åtte politilag hadde satt 
sammen sine lag med flest kvinner  
på laget (minimum åtte). Oslo politi- 
distrikt jour slo sine kolleger fra 
avdeling 242 med 1 minutt og 1 
sekund og begge lagene kom under 
premiegrensen på 1 time og 20 
minutter. Laget SEAS-pilotene (?) 
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 54.58
 56.24
 57.19
 58.40
 60.47
 73.08

 67.48
 68.38
 69.07
 75.24
 84.28

 55.17
 56.32

 57.16
 59.21

 67.24
 68.49
 70.02
 72.25

 54.19
 56.19
 58.45
 65.07
 66.45
 68.04
 70.13
 70.16
 71.14
 71.34
 72.17
 73.36
 75.14
 75.37
 76.05
 76.07
 76.44
 78.27
 78.27
 80.02
 81.38
 83.15
100.47

 57.05
 59.06
 59.21
 77.09
 77.31
 78.32
 80.16
 80.41
 81.21
 83.26
 84.19
134.21

PwC xLos
Ernst & Young, Oslo
Norconsult BIL
Bergen Politis Idrettslag
Beredskapstroppen, Oslo
Tromsø Politiidrettslag

Ernst & Young, Oslo
Haukeland Sykehus, Bergen
DNB BIL, Oslo
Oslo Politis Idrettslag
Tromsø Politiidrettslag

Norges Handelshøgskole
Norges Idrettshøgskole-
milslukern
Team Jobzone BI 1. lag
Politihøgskolen, Oslo

Norges Handelshøgskole
Lovstafetten Oslo
Team Jobzone BI
Politihøgskolen, Oslo

Team Flaxvatn 1. lag
Alpina skisko
Team Baker Hansen
Ullensaker lensmannskontor
Eskorten, Oslo
Politihøgskolen, Stavern
Romerike Politiidrettslag
Økokrim, Oslo
Manglerud politistasjon
Kongsvinger Politiidrettslag
Stovner politistasjon
Lier lensmannskontor m/venner
Finans og Miljø
Sikkerhetskonsulentene
Follo politidistrikt
Asker politistasjon
Kongsberg Politiidrettslag
Politidirektoratet
Kriminalpolitisentralen 1. lag
Politiets Fellesforbund
Datakrimenheten
Politihøgskolen Allstars
Tine – nordavind

Løplabbet, Oslo
Oslo Sportslager
Wang Toppidrett
SEAS-pilotene (?)
Oslo politidistrikt jour
Oslo politidistrikt 242
APIL
Politidirektoratet 2. lag
Kriminalpolitisentralen 2. lag
Rett og Svett, Vest Politidistrikt
Politiets utlendingsenhet
Sofiensberg sykehjem

1.
2.
3.
7.
19.
49.

1.
2.
3.
12.
33.

1.
2.

3.
5.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
44.
68.
101.
160.
163.
200.
209.
239.
310.
419.
449.
479.
480.
526.
677.
753.
802.
914.
1026.
1426.

1.
2.
3.
96.
112.
142.
219.
239.
267.
394.
436.
896.

Klasse B 1 – bedrift menn

Klasse B 4 – bedrift damer

Klasse S 1 – studenter menn

Klasse S 2 – studenter damer

Klasse A 1 – mix bedrift/mosjon – flest menn

Klasse A 2 – mix bedrift/mosjon – flest damer

RESULTATER HOLMENKOLLSTAFETTEN 2017

står i resultatlista som politilag og 
er i tilfelle beste politilag med tiden 
1.17.09.

896 lag fullførte i denne klassen

Sammenkomst Politihøgskolen
Politidirektoratet inviterte for tredje 
året på rad alle politilagene som del- 
tok i Holmenkoll-stafetten til bank-
ett/bespisning på Politihøgskolen. 
Dette har nå blitt en fast tradisjon 
som lagene setter virkelig stor pris 
på. I år var pågangen for å være med 
på arrangementet så stor at det 
begynte å knipe med plass i skolens 
kantine. Politihøgskolen sto for et 
veldekket koldtbord og det var mat 
nok til alle.

Det vanket premier (boblevann) til  
vinnerne i de seks ovennevnte klass- 
ene og laget med beste polititid  
totalt fikk napp i den store vandre-
pokalen. I år ble det Bergen Politis 
Idrettslag som fikk sitt navn inn-
gravert på pokalen.
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Den 24.-25. mars 2017 var det du-
ket for premiere på et av de større 
arrangementene i Politihøgskolens 
historie. Et arrangement som sam-
let skolen på tvers av klasser og fyl-
kesgrenser. En arbeidsgruppe på 20 
personer gikk sammen og dannet 
PHS Games og det var en ivrig og 
arbeidslysten gjeng som satt i gang 
arbeidet høsten 2016. Studenter 
over hele landet var invitert og 700 
studenter meldte seg på konkurran-
sen. Alle måtte igjennom tre ulike 

kvalifiseringsøkter. Deretter ble de 
60 råeste studentene plukket ut, på 
bakgrunn av resultat.
  
Et større samarbeid med 2XU gjorde 
også at alle de 60 finalistene ble 
ikledd treningstøy fra topp til tå 
til en verdi av hele 3.700,- kr per 
student. Helgen 24.-25. mars gikk 
selve finalen av stabelen og det er 
en helg finalistene, arbeidsgruppen 
og publikum sent glemmer. Finalis-
tene ofret blod, svette og tårer og 

det var hard kamp for å nå helt til 
topp i konkurransen. Vinnerne ble til 
slutt Petter Gulliksen (B2, Oslo) og 
Sandra Reimertz (B1, Oslo).

Det hele ble avsluttet med en 
bankett hvor over 700 studenter fra 
hele landet deltok. Mange trøtte, 
slitne og støle studenter møtte opp, 
og det ble en fantastisk feiring ut-
over de sene timer! Arbeidsgruppen 
i PHS Games vil gjerne takke alle 
Politihøgskolene for støtte, Krigs-

PHS GAMES 2017 
Den 24.–25. mars 2017 var det duket for 
premiere på et av de større arrangemen-
tene i Politihøgskolens historie. 

Vinner av kvinneklassen Sandra Reimertz.

Petter Levi Skogvang  PHS GAMES 2017



Utøverne ga alt i de mange krevende øvelsene.

POLITIIDRETT        JUNI 2017  SIDE 33

skolen for lån av lokaler, alle spon-
sorer som sørget for mye bra utstyr 
til finalistene, publikum som sørget 
for stemning til taket og selvsagt 
alle finalistene som ofret alt de 
hadde, vi er mektig imponert.

Petter Levi Skogvang 

Premiepallen i herreklassen. Petter Gulliksen på toppen av pallen. 

Målgang i svømming ogrett opp til push-ups.

PHS GAMES 2017
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Totalt deltok 21 deltakere, av delta-
kerne var det både politistudenter 
og politiansatte. . Klasseinndelingen 
bestod av: nybegynner, avansert mi-
nus 90 kg, avansert pluss 90 kg og 
åpen klasse. Det ble gjennomført 46 
kamper, 36 av kampene ble avgjort 
med submission. Den raskeste sub-

mission var på 31,02 sekunder. 

Det var god stemning under turne-
ringen og på det meste var det ca. 
60 tilskuere. Det ble kåret vinnere i 
hver klasse. I tillegg ble det delt ut 
pris for raskeste submisson. Fighter 
AS sponset turneringen med 5 000 

kroner som ble fordelt på vinnerne 
av de ulike klassene. 

Kampsportgruppen PHS er fornøyd 
med arrangementet og håper turne-
ringen kan bli et årlig arrangement. 
Forrige grappling-turnering på PHS 
ble holdt i 2013. 

GRAPPLING-TURNERING I POLITI- 
HØGSKOLEN 2017

Lørdag den 1. april 2017, arrangerte Kamp-
sportgruppen PHS, grappling-turnering på 
Politihøgskolen i Oslo. 
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Grappling er et begrep som be-
skriver kampsport-teknikker som 
innebærer at en motstander skal 
gripes og deretter føres inn i en 
nedrivning, «ledd-lås» eller «kvel-
ning» (eng. choke). Kampsporter 
som assosieres med grappling: 
Bryting (stilartene: gresk-romersk, 
fri-stil og submission wrestling)

Submission er et begrep som brukes 
i kampsporter som brasiliansk Jiu-

Jitsu, Submission wrestling, Shooto, 
og mixed martial arts, og sikter til 
en teknikk (vanligvis en lås eller en 
choke) som får motstanderen til å 
klappe i matten/gulvet eller på mot-
standere for å signalisere at man gir 
seg. Ordet kommer fra ordet submit 
som betyr å «gi opp».  
Submission signaliseres vanligvis 
ved å klappe tre ganger i bak-
ken eller på motstanderen og slik 
at dommeren deretter stopper 

kampen. Dette kalles «tap out» som 
betyr «klappe ut». Submission kan 
også signaliseres muntlig.

GRAPPLING-TURNERING PHS 2017



Oslo Politiidrettslag
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FREDAG 25. AUGUST 2017 KL. 17.00

Menn    Kvinner
100 meter   100 meter
1500 meter   1500 meter
Lengde    Lengde
Diskos    Diskos
4 x 100 meter stafett  4 x 100 meter stafett

LØRDAG 26. AUGUST 2017 KL. 10.00

Menn    Kvinner
400 meter    400 meter
5000 meter   3000 meter
Høyde    Høyde
Kule    Kule
Spyd    Spyd
Slegge     Slegge 
1000 meter stafett  1000 meter stafett

Kl 1: 19-34 Kl 2: 35-39 Kl 3: 40-44 Kl 4: 45-49
Kl 5: 50-54 Kl 6: 55-59 Kl 7: 60-64 Kl 8: 65+ 

Kr 100,00 pr øvelse og kr 200,00 for stafettene.
Startkontingenten betales til Oslo Politis Idrettslag, Friidrettsgruppa – 
konto nr. 7050.20.14410. 

Sendes Oslo Politis Idrettslag v/Knut Alme, Johan Castbergsvei 2, 0673 Oslo eller mail 
til: alme.knut@gmail.com  (Oppgi navn, politiidrettslag, fødselsår og øvelser.)

14. august 2017.

Knut Alme   Mobil: 917 09 110
Kai Hopperstad  Mobil: 908 98 432

VELKOMMEN TIL ET NYTT POLITIMESTERSKAP I FRIIDRETT PÅ BISLETT STADION

Øvelser:

Klasseinndeling:

Startkontigent:

Påmelding:

Påmeldingsfrist:

Kontaktperson:

INVITASJON TIL  
PM FRIIDRETT 2017
Oslo Politis Idrettslag innbyr til politimesterskap i 
friidrett fredag 25. august og lørdag 26. august.

INVITASJON



NPIs styre

Knut Alme fikk overrakt NPIs «Vikingskip» av NPIs leder Ellen Mari Burheim. (Vikingskipet nede til høyre.)
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UTMERKELSER

Norges Politiidrettsforbunds «Vikingskip»  
– tildelt Knut Alme.

 Knut Alme, f. 1946.

I statuttene står det å lese at: 

«Vikingskipet ble innstiftet i 1963 
og tildeles personer innen og utenfor 
politietaten som har vist stor interesse 
for politiidretten økonomisk og admini-
strativt – eller har vist fremragende 
idrettslig innsats».

Knut Alme har alltid hatt en spesi-
ell forkjærlighet for friidrett hvor 
han har vunnet PM. Han var NPI’s 
friidrettsoppmann i tiden 1979 til 
1991, sekretær i styret i tiden 1991 
til 1993, og seksjonsleder friidrett i 
tiden 1993 til 2003. I tillegg har han 
vært i arrangørgruppen til OPIL som 
har arrangert PM friidrett i en rekke 
år.

Da Knut pensjonerte seg fra politiet 
i 2003, ble han ansatt som daglig 
leder av Oslo Friidrettskrets. Han 
har også sittet i lovutvalget i Norges 

Friidrettsforbund.  Knut har vært 
redaktør for bladet Politiidrett siden 
1979 og er i 2017 fortsatt redaktør.  
Han har utført jobben som redaktør 
med stort engasjement og dyk-
tighet.

Knut er en begavelse på regelverk, 
statistikk, kunnskap om utøvere og 
deres prestasjoner.  Han trenger 
knapt slå opp i gamle resultater for  
å bidra med nyttig bakgrunns- 
materiale om utøvere, både innen 
politiidretten og sivilt. I tillegg er han 
en organisator og ordensmann som 
gir trygghet til alle han samarbeider 
med.

For sin innsats for politiidretten har 
Knut Alme tidligere mottatt NPI’s 
sølv mansjettknapper i 1985, NPI’s 
gull mansjettknapper i 1991, NPI’s 
Hederstegn i gull i 1996 og utnevnt 
til æresmedlem på NPI’s Forbunds- 

ting i 2003. Knut er også æres- 
medlem i Oslo Politis Idrettslag for 
sin mangeårige innsats i politidretts- 
laget.

Vi gratulerer Knut Alme med en me-
get velfortjent utmerkelse.

NPI’s styre
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Ivar Thoresen delte ut NPIs hederstegn i gull til Gunnar Andersen (til venstre) og Mogens Lauridsen (til høyre).

Norges Politiidrettsforbunds hederstegn i Gull  
– tildelt Gunnar Andersen og Mogens Lauridsen.

 Gunnar Andersen & Mogens Lauridsen

NPIs hederstegn i Gull ble tildelt 
Mogens Lauridsen og Gunnar 
Andersen under Dansk Politiidretts-
forbunds Representantskapsmøte 
23. april 2017 i Odense. Heders-
prisen ble tildelt for deres for 
mangeårige og fremragende arbeid 

for politiidretten i Danmark, Norden 
og Europa. NPI's tidligere leder Ivar 
Thoresen sto for den høytidelige 
overrekkelsen.

NPIs hederstegn i Gull tildeles 
norske og nordiske politimenn 

som på en særdeles tilfredsstillen-
de måte har utmerket seg innen 
den aktive eller administrative 
politiidretten.

UTMERKELSER



Knut Alme

Jan Roytvand og Kari Øvsthus.
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OPILs høyeste utmerkelse «Vil og Kan»   
– tildelt Kari Øvsthus.

 Kari Øvsthus, f. 1966.

Hedersmerket kan tildeles:
Medlemmer av OPIL som i sin 
medlemstid har vist fremragende 
prestasjoner i aktiv idrett og/eller 
medlemmer av OPIL som har vist 
laget særlig interesse.

Kari har en lang aktiv karriere bak 
seg. Først som løper og de siste 
årene også som skiløper og syklist. 
Kari kom tidlig med i politiidretten 
og har hele tiden representert Oslo 
Politis Idrettslag. Karis merittliste er 
lang.

Friidrett:
12 politimesterskap på 800 i årene 
1994–2007. 10 politimesterskap på 
3000 meter 1994–2006. 9 poli-
timesterskap i terrengløp 1996–
2007. 1 politimesterskap i revol-
verløp 2004. 3 politimesterskap i 
halvmaraton 2001–2004. Innehar 
mesterskapsrekorden på 1.26.27

2 gull i Nordisk politimesterskap 
– 800 meter og 5000 meter – år 
2000. 2 sølv i Nordisk politimester-
skap – 800 meter og 5000 meter 
– år 1996. 1 sølv i Nordisk politi-

mesterskap i terrengløp – år 2001.
Hun deltok i EPM i terrengløp 1996 
og 2000.

Norsk veteranmester på 800 meter 
i klasse 35–39 år i 2004, på 3000 
meter i 2005 og veteranmester i 
klasse 40–44 år på 3000 meter i 
2006.

Langrenn:
Da bena begynte å protestere litt 
gikk Kari over til langrenn og hun 
deltok i sitt første politimesterskap 
på ski i 2011. Også her har hun hev-
det seg med glans.

Debuten endte med sølv, men i 
2013, 2015 og 2016 gikk hun til 
topps i spesielt langrenn. Allerede i 
debutåret 2011 ble det deltakelse i 
Nordisk politimesterskap på ski og 
her ble Kari bronsemedaljør på 5 
km og sølvmedaljør med det norske 
laget i langrennsstafetten.

I årets politimesterskap ble bronse-
medalje på Kari og dermed uttak til 
Europeisk politimesterskap på ski 
i Østerrike. Her oppnådde hun en 

individuell 5. plass og ikke minst var 
hun med og sikret Norge bronseme-
dalje i langrennsstafetten.

Totalt har Kari 38 individuelle politi- 
mesterskap, 7 medaljer i Nordiske 
politimesterskap (2 gull, 4 sølv og 1 
bronse) samt en bronsemedalje fra 
Europeisk politimesterskap. Det må 
også nevnes at Kari ikke ble bare ble 
klassevinner, men også totalvinner 
av Holmenkollen skimaraton 18.4 
km i fjor. Og hun fikk som hun nev-
ner på facebook «min første krans». 
I år ble det klasseseier og 2. plass 
totalt. I årets Birkebeinerrenn ble 
det 4. plass på Kari i klasse 50–54 
år. 3. plass i fjor.

Kari fikk i 2004 Nordisk Kriminalkrø-
nikes Idrettspris som beste politii-
drettsutøver det året.

De siste årene har Kari hatt ansvaret 
for OPILs kvinnelag i Holmenkoll-
stafetten og hun har også hjulpet 
til når OPIL har arrangert diverse 
friidrettsstevner.
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Jan Roytvand og Kari Øvsthus.

OPILs høyeste utmerkelse «Vil og Kan»  
– tildelt Jan Roytvand.

 Jan Roytvand

Jan Roytvand har vært medlem av 
OPIL`s atletgruppe, nå styrkeløft-
gruppen, siden 1997. Han er 54 år 
og er ansatt som fengselsbetjent 
ved Oslo fengsel.

Med sine brede erfaring og kompe- 
tanse som topp internasjonal 
styrkeløfter har han i medlems-
perioden velvillig bistått flere av de 
andre konkurranseløfterne i gruppen 
med gode faglige råd på trening-
ene på Politihuset og som coach 
under deres konkurranser og på 
den måten vært en verdifull idretts-
faglig ressurs for gruppen. Jan er 
også forbundsdommer i styrkeløft 
for OPIL og dømmer som sådan i 
Norgesmesterskap.

Jan har i sin 20-årige medlems-
periode vært gruppens store idretts- 
lige profil utad både i nasjonal og in-
ternasjonal sammenheng, hvor han 

har oppnådd særdeles god resulta-
ter i sivile mesterskap i styrkeløft. 

Når det gjelder hans største presta-
sjoner i nasjonale og internasjonale 
mesterskap i styrkeløft i perioden 
1997–2016 kan nevnes:

Norgesmesterskap for senior/åpen 
kategori:
I de 14 mesterskapene han har 
deltatt i i klasse 67,5/66 kg har han 
blitt Norgesmester 8 ganger, vunnet 
5 sølv- og 1 bronsemedalje.

Norgesmesterskap for kategori 
40–49 år og 50–59 år:
Han er blitt Norgesmester i de 5 
mesterskapene han har deltatt i

EM-masters kategori 40–49 år og 
50–59 år:
I de 6 mesterskapene han har 
deltatt, sist i 2016, hvor utdeles  

medaljer i hver av de tre konkurranse- 
øvelsene og for sammenlagt-
resultatet har han vunnet 5 gull-, 
10 sølv og 8 bronsemedaljer.

VM-masters kategori 40–49 år og 
50–59 år:
I de 7 mesterskapene han har del-
tatt, sist i 2016, hvor det utdeles 
medaljer i de tre konkurranseøvel-
sene og for sammenlagresultatet, 
har han vunnet 7 gull-, 6 sølv- og  
12 bronsemedaljer

Jan innehar pr i dag de norske 
rekordene i styrkeløft i klasse 66 
kg, kategori 40–49 år og kategori 
50–59 år i alle konkurranseøvel-
sene, knebøy, benkpress, markløft 
og sammenlagt.
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STYRET 2017–2019

Leder
Ellen Mari Burheim, Trøndelag politidistrikt,
Stjørdal lensmannskontor
Værnesgata 21, 7500 Stjørdal
Telefon: 74 12 28 08
Epost: ellen.mari.burheim@politiet.no

Nestleder
Ketil Lund, Øst politidistrikt
Lillestrøm politistasjon, 
Jonas Liesgate 20, 2000 Lillestrøm
Telefon: 
Epost: ketil.lund@politiet.no

Styremedlem (AU)
Bjørn Iden, Sør-Vest politidistrikt
Politihuset i Stavanger,
Lagårdsveien 6, 4010 Stavanger
Telefon: 51 89 90 00
Epost: bjorn.iden@politiet.no

STYREMEDLEMMER

Trude Rønningen, Nordland politidistrikt 
Bodø politihus,
Kongensgate 81, 8006 Bodø
Telefon: 75 54 58 00
Epost: trude.ronningen@politiet.no

Arne Sindre Gilje, Sør-Vest politidistrikt 
Politihuset i Stavanger,
Lagårdsveien 6, 4010 Stavanger
Telefon: 51 89 90 00
Epost: arne.sindre.gilje@politiet.no

Karianne Knudsen, Øst politidistrikt
Follo politistasjon, 
Pb. 3390, 1400 Ski
Telefon: 64 85 16 00
Epost: karianne.knudsen@politiet.no
Epost: karianneknudsen1981@gmail.com

Rita Steinsvik, Kriminalpolitisentralen
Brynsalleen 6, 0667 Oslo
Telefon: 23 20 80 00
Epost: rita.steinsvik@politiet.no
Epost: ritasteinsvik@hotmail.com

Tommy Johnsen, Troms politidistrikt
Harstad politihus, 
Øysteins gate 8, 9405 Harstad
Telefon: 77 04 36 81
Epost: tommy.johnsen@politiet.no

Varamedlem
Kristoffer Wilhelm Wilhelmsen, Agder politidistrikt
Kristiansand politistasjon, 
Tollbodgata 45, 4605 Kristiansand
Telefon: 38 13 60 00
Epost: kristoffer.wilhelm.wilhelmsen@politiet.no 

MEDARBEIDERE

Redaktør – Nordisk Kriminalkrønike
Arne Øiamo
Bratsbergveien 146 B, 7036 Trondheim
Telefon: 48 16 19 34
Epost: arneoiamo@gmail.com

Redaktør – Bladet Politiidrett
Knut Alme
Johan Castbergsvei 2, 0673 Oslo
Telefon: 91 70 91 10
Epost: alme.knut@gmail.com

Forretningsfører
Per Olaf Nordli
Postadresse: Norges Politiidrettsforbund, 
Postboks 571, 2203 Kongsvinger
Telefon: 95 13 65 26
Epost: kontor@politiidrett.no

Norges Politiidrettsforbunds hjemmeside på internett:
www.politiidrett.no 

Webmaster: NPI v/forretningsfører Per Olaf Nordli
Epost: kontor@politiidrett.no

NORGES POLITIIDRETTSFORBUND

STYRET
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Fotball (innendørs)
Ski, nordiske grener
Bordtennis
Atlet
Håndball
Ski, alpine grener
Volleyball
Pistolløp/terrengløp
Skyting
Skyting – spesialvåpen
Golf
Triathlon (mini)
Tennis
Friidrett
Orientering/feltsport
Sykkel 
Halvmaraton
Innebandy
Svømming

Ski
Skyting

Håndball
Golf

Kvalifisering til EPM volleyball

Ski
Volleyball (menn)
Tennis
Skyting
Svømming
Basketball (menn)

NPI’s forbundsting
USPE Executive Committee
Nordiske Kongress
Aktivitetsseminar

Kristiansand
Oslo
Stavanger
Romerike
Romerike
Telemark
Rogaland
Romerike
Stavern
Trøndelag/Stjørdal
Kongsvinger
Oslo
Larvik
Oslo
Stavanger
Moss
Agder
–
–

Harstad
–

Århus, Danmark
Island

Riccione, Italia

Windischgarsten, Østerrike
Varna, Bulgaria
Budapest, Ungarn
Kazan, Russland
Hannover, Tyskland
Athen, Hellas

Scandic hotell, Gardermoen
Trondheim
Trondheim
Stavanger

17.-18.
14.-15.
15.-16.
1.
1.-2.
20.-22.
26.-27.
10.
22.- 23
23.-24.
13.-14.
12.
23.-24.
25.-26.
30.-31.
5.- 6.
17.
–
–

Avlyst
–

2.- 5.
24.-27.

7.-8.

6.-11.
24.-31.
23.-30.
17.-22.
28. august - 1.
23.-30.

4.
21.-23.
19.

januar
februar
februar
mars
mars
mars
april
mai
mai
mai
juni
august
august
august
august
september
september
–
–

Avlyst
–

juni
august

januar

mars
mai
juni
juli
september
september

april
april
mai

NORSKE POLITIMESTERSKAP

NORD-NORSKE POLITIMESTERSKAP

NORDISKE POLITIMESTERSKAP

LANDSKAMPER

EUROPEISKE POLITIMESTERSKAP

ANDRE AKTIVITETER

NORGES POLITIIDRETTSFORBUND
TERMINLISTE 2017

TERMINLISTE 2017



KRIMINALHISTORIER 
FRA VIRKELIGHETEN!




