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Ketil Lund – Nestleder NPI

VELKOMMEN

LEDER

Kjære lesere!
På Forbundstinget i april i år, ble jeg valgt inn som
nestleder i NPI. Jeg tar over stafettpinnen som nestleder
etter Per Arne Frengen, og vil samtidig takke Frengen
for den strålende innsatsen han har gjort for norsk
politiidrett gjennom over 10 år i styret i NPI.
Selv har jeg allerede sittet som styremedlem i styret
i NPI i fire år, samt at jeg tidligere har vært både styremedlem og styreleder i Romerike politiidrettslag (RPI).
Dagens styre i NPI består av representanter fra hele
Norge, og er et forholdsvis ungt styre. Likevel må jeg
fremheve at dagens styre besår av flotte representanter
for norsk politiidrett, som på en ansvarlig og nøktern
måte tar gode beslutninger i forhold til fremtiden for
norsk politiidrett.
I dagens samfunn preges mange mennesker av høye
krav og mye stress. Det er en kjensgjerning at arbeidsgiver i politietaten også setter større krav til de ansatte.
Mange arbeidsoppgaver skal løses med korte tidsfrister.
For å holde et godt aktivitetsnivå over lengre tid, kreves
det at den enkelte innehar både god fysisk og psykisk
form. Arrangement i regi av politiidretten (politimesterskap både i inn og utland, samt klubbmeterskap) er
en viktig bidragsyter for den enkeltes motivasjon til å

vedlikeholde sin fysiske form. Å møtes til vennskapelig
kappestrid som dette er for mange et siktemål for
treningen.
Men personlig mener jeg, at det i tillegg til konkurransene, er minst like viktig med den sosiale rammen rundt
arrangementene. Deltagerne har anledning til å stifte
nye relasjoner og bekjentskaper, eller å treffe igjen
tidligere kjente. Denne faktoren skal ikke undervurderes. Dette gir oss muligheter til å få et lite avbrekk fra
de hverdagslige oppgavene og returnere til arbeidet
med fornyet inspirasjon og nye krefter til innsats i et
krevende yrke. For meg er det lett å se at det ligger en
betydelig gevinst for de politiansatte, å være aktive og
delta i ulike arrangementer i regi av politiidretten.
Så utfordringen min går til alle dere som leser dette, og
som ikke tidligere har deltatt på noen arrangementer
i regi av politiidretten, enten det er golf, bordtennis,
svømming, fotball, volleyball, håndball, skyting, eller
andre idretter; Hiv dere med! Ingen er for dårlige til
å delta. Vi stiller til start med ulike forutsetninger og
ferdighetsnivå, men vi kan uansett ha det gøy sammen.
Da håper jeg vi sees ved neste anledning.
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Leif Birger Bø

EPM SKYTING 2017

16th USPE EUROPEAN POLICE
CHAMPIONSHIPS SHOOTING
KAZAN, RUSSIA – 16.–22. JULI
Kristina Olsen og Erling Solberg medaljevinnere.
Da var det igjen “duket” for europeisk
mesterskap I skyting. Etter mye frem
og tilbake påtok The Russian Public
and State Police Sports Association «Dynamo» ansvaret for årets
gjennomføring. Mesterskapet ble
lagt til Kazan i republikken Tatarstan.
Forrige europamesterskap i skyting
ble avholdt i Vingsted, Danmark i
2011.
Norge var representert med Ingeborg
Gran i luftpistol og 25 m sportspistol, Kristina Olsen i luftrifle, miniatyr
halvmatch og miniatyr 60 skudd
liggende, Jørn Dalen i miniatyr 60
SIDE
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skudd liggende, Ottar Steinstøe i
luftrifle og miniatyr helmatch, Erling
Solberg i luftrifle, miniatyr helmatch
og miniatyr 60 skudd liggende, og
tilslutt Vegard Vingen Nerland i
luftpistol, 25 m grovpistol og 50 m
fripistol. Sina Busk som også var
uttatt måtte melde forfall. Undertegnede var med som hovedleder,
Bjørn Handegard som trener og Knut
Alme som delegat. Vi møttes alle på
Gardermoen på formiddagen søndag
16. juli.
Jørn Dalen hadde på forhånd lagt ned
betydelig arbeid i forberedelser, med

bla. visum søknad og diverse dokumenter vedrørende arrangementet,
inkludert detaljer om medbragte
våpen og hvem som reiste.
Med så mye dokumentasjon skulle
en tro at det meste var på stell.
Problemene oppstod med en gang
i skranken på Gardermoen. Aeroflot godtok bare et kolli bagasje, og
for de som kjenner skyttermiljøet
vet at rifleskyttere stort sett reiser
med 3 kolli. Så lenge flyselskapene
forlanger at våpen og sentral våpendel og ammunisjon skal fordeles i 2
kolli, kan en stille spørsmål om det

EPM SKYTING 2017

Lagleder Leif Birger Bø sammen med mesterskapets maskot.

Vår guide Sergij Orlov flankert av våre to kvinnelige skyttere Kristina Olsen og Ingeborg Gran.

ver. Det kan nevnes at en av skytelederne/dommer hadde reist i to døgn
med bl.a. tog for å bistå arrangøren.

Kristina Olsen flankert av to russiske kolleger.

blir unormalt komplisert og dyrt for
skyttere å reise med fly.
Når det formelle endelig var på plass,
var det knapt tid til en liten matbit før
vi gikk om bord i flyet til Moskva kl.
1310. Flyturen gikk greit, men i tollen
i Moskva var det bom stopp. Fly videre til Kazan hadde avgang kl. 1925
med en times tidsforskjell, men vi
måtte tilslutt booke om til en avgang
kl. 0040. Flyturen tok ca. 1 time og
30 min., men først kl. 0500 var vi på
vei til hotellet via skytebanen hvor
alle våpen skulle oppbevares. Etter
noen timers søvn gikk resten av
mandagen med til akkreditering og
trening, samt teknisk møte kl. 2000.

14 nasjoner var påmeldt, men som
vi hadde også andre nasjoner støtt
på utfordringer underveis. En nasjon
valgte kun å møte opp med luftvåpen, våpen hadde blitt holdt igjen
i hjemlandet, ammunisjon ble holdt
igjen i tollen, mens et land hadde
unnlatt å søke visum inn i Russland
på forhånd.
Tirsdag 18. juli var vi så i gang med
det sportslige. Selve skytearenaen
var et praktverk sett med norske
øyne. Alle banene var samlet under
ett. Både 25 m og 50 m utendørs var
under tak og skjermet for vind. Til
sammen var det 60 standplasser og
alle banene hadde elektroniske ski-

Ingeborg startet med 10 m luftpistol,
og stoppet på 370 poeng i innledende skyting. Dette holdt til 5`te plass
og finaleskyting. Resultatet ble til
slutt den sure 4`de plassen med
knappest mulig margin. På det siste
skuddet hadde Ingeborg 10.2 med
desimaler, mens konkurrenten som
til slutt havnet på 3`dje plass hadde
10.3. Vegard hadde sin debut i EPM
sammenheng i fripistol, og nådde
ikke en finaleplass. Han fikk likevel
gode svar på skytingen underveis,
og høstet mye erfaring til å ta med
seg videre. Dagen var på langt nær
slutt. De neste i ilden var Kristina,
Jørn og Erling i miniatyr 60 skudd
ligg. Kristina hentet her Norges
første medalje, da hun endte på
sølvplass. Øvelsen for damer har ikke
finaleskyting. Herrene har derimot
finaleskyting og våre to aktører klarte »
POLITIIDRETT
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EPM SKYTING 2017

Stilige skyttere i sine lands politiuniformer.

begge å skyte seg til en finaleplass
etter innledende skyting. Erling skive
2 og Jørn skive 5. Våre to klarte ikke
å forsvare sine plasseringer og endte
på 5`te og 8ènde plass tilslutt, noe
som uansett er en stor bragd.
Det neste på programmet denne tirsdagen var først åpnings seremonien
og så premieutdeling etter dagenes
øvelser. Begge deler var planlagt
holdt utendørs, da været hadde
vært strålende mandag og frem mot
åpningen. Temperaturen mandag
og tirsdag på dagen hadde vært opp
mot 33 grader. Plutselig forandret
været seg radikalt, og arrangøren
besluttet å flytte åpnings seremonien innendørs. Dette skulle vise seg å
være en genistrek, da slusene åpnet
seg og regnet fosset ned. Etter at
det formelle var gjennomført med
diverse lokale innspill, ble mesterskapet erklært for åpnet. Kl. 1700 var
det klart for premieutdeling utendørs igjen i solskinn. Kristina var på
pallen og fikk sin sølvmedalje. Under
åpnings seremonien stilte hun opp i
tjenesteuniform, og rakk ikke å skifte
før hun måtte på pallen og hente
medaljen sin. Etter premieutdelingen
var det lagt opp til trening frem til
SIDE
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avreise fra skytebanen kl. 1830.
Onsdag 19. juli ble som tidligere en
varm dag på skytebanen, mellom 25
og 30 grader og en skyfri himmel.
De norske utøverne stod i kø for å
få gjennomført sine konkurranser.
Ingeborg i 25 m sportspistol, Vegard
i 25 m grovpistol, Kristina i luftrifle,
samt Erling og Ottar i miniatyr hel-

Kristina i aksjon.

match. Ingeborg lå på 3`dje plass
innledningsvis, men klarte ikke å
følge opp i finalen og endte på en
7ènde plass. Likevel er dette en god
prestasjon i dette selskapet, og var
en god oppladning før hun etter dette
mesterskapet igjen skal på sivilt EM
i sportspistol og luftpistol. Vegard
var nok preget av stundens alvor og
presisjons delen ble nok resultat-

EPM SKYTING 2017

Kristina Olsen på sølvplass Rifle 60 skudd liggende. Gullet gikk til Ekatarina Luzganova, Russland og
bronsen til Laura Georgeta Ilie, Romania.

messig noe lavere enn han hadde
forventet. Derimot gikk duelldelen
mye bedre, og forhåpentligvis gir
de positive signalene styrke til å
fortsette treningen. Kristina derimot gikk motsatt. Hun lå på en 5`te
plass etter innledende skyting, og
avsluttet med å skyte seg opp til
en 3`dje plass og bronsemedalje i
finalen. Helt fantastisk. Siste øvelse
onsdag var 50 m miniatyr helmatch
rifle menn. Her skytes det 40 skudd
kne, 40 skudd ligg og tilslutt 40
skudd stående. Erling endte på 5`te
plass innledningsvis og sikret seg en
finaleplass. Ottar havnet rett utenfor
finaleplass denne gangen. Alle 8 i
finalen startet nå med blanke ark, og

i løpet av konkurransen skjøt Erling
seg opp til en 4`de plass, med god
margin ned til nr. 5. Han hadde heller
ingen mulighet til å frarøve nr. 3 hans
bronsemedalje. Kristina fikk seg nok
en tur på seierspallen og mottok sin
bronsemedalje i luftrifle, før turen
gikk tilbake til hotellet.
Torsdag 20. juli hadde Norge tre
rifleskyttere i aksjon. Erling og Ottar
i 10 m luftrifle 60 skudd og Kristina i
miniatyr 50 m halvmatch. Her skytes
det 20 skudd kne, 20 skudd ligg og
tilslutt 20 skudd stående. I øvelsen
til Kristina var det kun 7 deltakere
og derfor ingen finaleskyting. Den
innledende skyting ble derfor det

Hele den norske troppen i EPM 2017. Bak fra v.: Bjørn Handegård, Ottar Steinstø, Leif Birger Bø, Jørn
Dalen og Vegard Vingen Nerland. Foran fra v.: Knut Alme, Kristina Olsen, Erling Solberg og Ingeborg
Gran.

endelige resultatet, og Kristina endte
på 4`de plass. Det var ingen «sur»
4`de plass da avstanden opp til nr.
3 var forholdvis stor. Det var heller
ikke fare for at Kristina skulle ende
på 5`te plass. Avslutningen på dagen
ble likevel et høydepunkt sett med
norske øyne. Erling endte på 4`de
plass i innledende skyting. I finalen
presterte Erling å skyte seg opp på
seierspallen og stod igjen med en
bronsemedalje. Om det hadde å gjøre
med en fantastisk opphenting på
slutten skal være uvisst, men Erling
ble tatt med til dopingkontroll etter
konkurransen og fikk med seg et
skjema som han måtte oppbevare i
10 år. Etter seiersseremonien var nok
en dag på skytebanen ved veis ende.
Om kvelden spanderte det norske laget sammen med vår russiske guide
en tur på en lokal gourmet restaurant
som bydde på en rekke lokale retter.
Alle var vi enige om at dette var en
verdig avslutning på dagen.
Fredag 21. juli var Vegard Norges
eneste representant på startlisten.
Han skulle skyte luftpistol 60 skudd,
som var mesterskapets siste øvelse.
Vegard stoppet på poengsummen
540 etter innledende skyting og ble
beste nordiske skytter. Han perset
med 8 poeng og var storfornøyd med
innsatsen, og det samme var vi.
Oppsummering:
Etter endt mesterskap ble beholdningen 3 medaljer, fordelt på 1 sølv
og 2 bronse. Norge ble beste nordiske nasjon på 6`te plass av 9 land som
tok medaljer. Poengmessig havnet
Norge på 5`te plass av disse 14 nasjoner som deltok: Russland, Frankrike, Sveits, Romania, Norge, Litauen,
Tsjekkia, Italia, Finland, Østerrike,
Ungarn, Kypros, Island og Slovakia.
Avslutningsseremonien/bankett
gjenstod, og ble avholdt i et praktbygg på bredden av Volga i en ny
bydel i Kazan. Her hadde arrangør
lagt seg i selen, og det manglet ikke
på underholdning, drikke og mat.
Mange taler ble holdt og bla ble Jørn
Dalen tildelt hedersbevisning fra
USPE for en lang idrettslig karriere,
og som utøver nok var hans siste
i USPE sammenheng. Seremonien
ble avsluttet rundt kl. 2100, og flere
POLITIIDRETT
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nasjoner startet forberedelsene til
hjemreisen.
Det norske laget ble hentet på
hotellet kl. 0700 lørdag morgen,
og transportert til flyplassen via
skytebanen hvor alle våpnene
fortsatt var lagret. Representant fra
USPE/arrangør møtte oss også på
returen i Moskva for å sørge for en
smidig klarering hos tollvesenet.
Etter norsk standard ble vi ikke
imponert men vi kom oss gjennom
nåløyet, og klarte sågar å ta en
offisiell avslutning på en restaurant
i avgangshallen. Her fikk også Erling
overrakt sin debutantnål for sin første representasjonsopptreden for NPI.
Som hovedleder vil jeg nok en gang
takke for en hyggelig tur sammen
med politisportsutøvere, og berømme deres tålmodighet, sportslig innstilling og sosialt samkvem. Takk
også til både Bjørn Handegard og
Knut Alme for deres innspill og tilstedeværelse.

Skytterne: Fra v.: Kristina Olsen, Ottar Steinstø, Erling Solberg, Jørn Dalen, Ingeborg Gran og Vegard
Vingen Nerland.

MEDALJEOVERSIKT – EPM
SKYTING KAZAN, RUSSLAND '17
		
1. Russland
2. Romania
3. Frankrike
4. Litauen
5. Sveits
6. Norge
7. Ungarn
8. Finland
8. Østerrike

G
6
3
2
1
0
0
0
0
0

S
2
2
0
2
4
1
1
0
0

B
4
1
2
0
1
2
0
1
1

Poengoversikt (plassene 1-8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
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Russland
Frankrike
Sveits
Romania
Norge
Litauen
Tsjekkia
Italia
Finland
Østerrike
Ungarn
Kypros
Island
Slovakia
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Sightseeing i Gamlebyen. Ingeborg, Knut og Jørn i midten foran Russlands største moské.

EPM SKYTING 2017

To glade medaljevinnere Kristina og Erling.

Jørn Dalen mottar USPEs hedersmedalje av USPEs president Luc Smeyers
og USPEs generalsekretær Fred Kusserow.

FAKTABOKS – KAZAN, RUSSLAND

0
1
2

Kazan er hovedstaden i den russiske
republikken Tatarstan. Byen har ca.
1,3 millioner innbyggere og er den
åttende største byen i Russland.
Kazan ligger der elvene Volga og
Kazanka renner sammen, sentralt i
den europeiske delen av Russland.
Når byen ble grunnlagt strides
det om, men utgravninger tyder
på at byen ble grunnlagt tidlig på
1000-tallet og i 2005 feiret byen
tusenårsjubileum.
Byen og distriktet har en grufull
historie. Fram til 1552 var det flere
kriger og forskjellige folkeslag som
tok makten. Byen hadde et sterkt
festningsverk, noe som ga byen et
godt forsvar. Russerne klarte å okkupere byen flere ganger, men klarte
ikke å få full kontroll før i 1552.
Da ble byen erobret av Ivan den
grufulle og de fleste innbyggerne ble
massakrert. Store deler av Kazan ble
ødelagt av flere store bybranner.
Kazan ble kraftig ødelagt i 1774
som følge av et opprør fra grensetropper og bønder ledet av donkosakken kaptein Pugatsjov, men
byen ble raskt bygd opp igjen under
regjeringstiden til Katarina den
store.

Kazan opp igjen som et tatarsk
kultursenter. I 1917 ble det bygd en
kruttfabrikk i byen.
I 1920, etter oktoberrevolusjonen,
ble Kazan senter i Den tatarske
sovjetiske sosialistrepublikken. I
1920 og 1930-årene ble det meste
av moskeer og kirker i byen ødelagt
(som eller i Sovjetunionen)
Under den andre verdenskrigen ble
mange fabrikker flyttet (evakuert)
til Kazan og byen ble et senter for
militær industri og det ble produsert
mengder av stridsvogner og fly.
Siden år 2000 har byen gjennomgått en total renovasjon og i 2005
fikk de sin første T-bane. Ifølge
guiden som viste oss rundt har
Kazan Europas lengste «skyline».
Kazan blir i dag regnet som Russlands idrettshovedstad (noe
Moskva selvfølgelig ikke er enig i).
Store idrettsarrangementer som
svømme-VM og Universiaden har de
siste årene blitt arrangert i Kazan. I
2018 er byen en av arrangørstedene
for fotball-VM.
Politistyrken i Kazan består av ca.
1000 tjenestemenn- og kvinner.

Etter den russiske revolusjonen i
1905 fikk tatarene lov til å bygge
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RESULTATER EPM SKYTING 2017 – KAZAN, RUSSLAND
Luftpistol, kvinner (kvalifisering)
1.
2.
3.
5.

Daniela Cohanciuc			Romania			382
Ekaterina Zdanova			Litauen			374
Ekaterina Shulakova		Russland			372
Ingeborg Gran			Norge			370

Luftpistol, kvinner – finale
1.
2.
3.
4.

Ekaterina Zdanova			Litauen			235.0
Daniela Cohanciuc			Romania			233.6
Ekaterina Shulakova		Russland			213.1
Ingeborg Gran			Norge			192.7

50 meter fripistol, menn (kvalifisering)
1.
2.
3.
13.

Dmitry Kokorev			Russland			540
Lubomir Petera			Tsjekkia			539
Franck Dumoulin			Frankrike			537
Vegard Vingen Nerland		Norge			406

50 meter fripistol, menn – finale
1.
2.
3.

Franck Dumoulin			Frankrike			218.9
Laurent Karl Stritt			Sveits			216.5
Aleksandr Marchev			Russland			195.2

60 skudd liggende rifle, kvinner – finale
1.
2.
3.

Ekaterina Luzganova		Russland			616.6
Kristina Olsen			Norge			611.7
Laura Georgeta Ilie			Romania			605.2

60 skudd liggende, rifle, menn (kvalifisering)
1.
2.
3.
5.

Guillaume Bigot			Frankrike			617.9
Erling Solberg			Norge			616.4
Konstantin Prikhodchenko		Russland			615.0
Jørn Dalen			Norge			610.0

60 skudd liggende, rifle, menn – finale
1.
2.
3.
5.
8.

Konstantin Prikhodchenko		Russland			247.8
Rimvydas Specius			Litauen			242.9
Aleksandr Kositsyn			Russland			222.9
Erling Solberg			Norge			180.5
Jørn Dalen			Norge			117.0

10 meter luftrifle, kvinner (kvalifisering)
1.
2.
3.
5.

Laura Georgeta Ilie			Romania			413.9
Antonia Lazar			Ungarn			410.6
Ekaterina Luzganova		Russland			409.5
Kristina Olsen			Norge			405.9

10 meter luftrifle, kvinner – finale
1.
2.
3.

Laura Georgeta Ilie			Romania			247.6
Antonia Lazar			Ungarn			241.5
Kristina Olsen			Norge			220.4

Sportspistol – kvinner (kvalifisering)
1.
2.
3.

Paula Viitasaari			Finland			567
Ekaterina Zdanova			Litauen			560
Ingeborg Gran			Norge			559

Sportspistol – kvinner – finale
1.
2.
3.
7.
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Daniela Cohanciuc			Romania			24
Ekaterina Zdanova			Litauen			23
Paula Viitasaari			Finland			14
Ingeborg Gran			Norge			 5

EPM SKYTING 2017

Grovpistol, menn – finale
1.
2.
3.
12.

Franck Dumoulin			Frankrike			570
Steve Daniel Demierre		Sveits			565
Stefan Walter Fuchs		Sveits			564
Vegard Vingen Nerland		Norge			512

Helmatch rifle, menn (kvalifisering)
1.
2.
3.
5.
10.

Mickael D. Halluin			Frankrike			1161
Konstantin Prikhodchenko		Russland			1156
Aleksandr Kositsyn			Russland			1141
Erling Solberg			Norge			1134
Ottar Steinstø			Norge			1095

Helmatch rifle, menn – finale
1.
2.
3.
4.

Aleksandr Kositsyn			Russland			453.3
Konstantin Prikhodchenko		Russland			450.8
Mickael D. Halluin			Frankrike			436.5
Erling Solberg			Norge			426.4

Halvmatch rifle, kvinner – finale
1.
2.
3.
4.

Evgeniia Lets			Russland			578-25x
Laura Georgeta Ilie			Romania			578-21x
Ekatarina Luzganova		Russland			576
Kristina Olsen			Norge			558

10 meter luftrifle, menn (kvalifisering)
1.
2.
3.
4.
11.

Rusian Ismailov			Russland			619.0
Konstantin Prikhodchenko		Russland			617.4
Mickael D. Halluin			Frankrike			617.1
Erling Solberg			Norge			615.4
Ottar Steinstø			Norge			588.6

10 meter luftrifle, menn – finale
1.
2.
3.

Alin George Moldoveanu		Romania			243.7
Rusian Ismailov			Russland			243.3
Erling Solberg			Norge			220.3

Silhuettpistol, menn (kvalifisering)
1.
2.
3.

Aleksandr Marchev			Russland			576
Thomas Havlicek			Østerrike			553
Jussi Laukkanen			Finland			548

Silhuettpistol, menn – finale
1.
2.
3.

Aleksandr Marchev			Russland			30
Roger Bollinger			Sveits			18
Thomas Havlicek			Østerrike			15

10 meter luftpistol, menn (kvalifisering)
1.
2.
3.
15.

Laurent Karl Stritt			Sveits			567
Franck Dumoulin			Frankrike			565-15x
Steve Daniel Demierre		Sveits			565-13x
Vegard Vingen Nerland		Norge			540

10 meter luftpistol, menn – finale
1.
2.
3.

Aleksandr Marchev			Russland			234.2
Laurent Karl Stritt			Sveits			233.9
Franck Dumoulin			Frankrike			213.2

Fullstendig resultatliste på www.politiidrett.no
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Erling Solberg

EPM SKYTING 2017

Erling vinker fornøyd til publikum etter vel gjennomført serie.

MIN TUR SOM FØRSTEREISENE
TIL EPM SKYTING I RUSSLAND
Store forventninger før turen til Europamesterskapet i spesialvåpen i Kazan, Russland.
Europamesterskapet hadde vært
det store målet helt siden jeg
startet på PHS i fjor høst. Det ble
tidlig lagt ned mye trening for å ha
grunntreningen i bunnen før selve
formtoppingen skulle starte på forsommeren. I tiden før mesterskapet
hadde jeg hatt en bra gjennomkjøring på PM i spesialvåpen som
ble avholdt i Meråker i midten av
mai. PM var en flott konkurranse,
jeg presterte bra, men viktigste var
at jeg fikk møte en del av de andre
som også skulle til EPM. De andre
deltakerne og reiselederne var
SIDE
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imøtekommende og trivelige, så jeg
var veldig optimistisk og gledet meg
veldig før avreise til mesterskapet.
De andre som skulle til Russland
var, Leif Birger Bø, Bjørn Handegard,
Jørn Dalen, Ottar Steinstø, Ingeborg
Gran, Vegard Vingen Nerland,
Kristina Olsen og sist men ikke
minst Knut Alme.
Før vi kom til Russland var det en
del administrative ting som måtte
fikses før vi skulle dra, heldigvis
gjorde Jørn som er grenansvarlig for
skyting, en fantastisk jobb med å ta

seg av det meste av arbeidet. Det
gjorde at vi andre deltagerne kunne
fokusere mer på treningen mot
mesterskapet og ikke bare på å fylle
ut skjemaer, noe russerne tydeligvis
er veldig glade i. På Gardemoen tok
Leif Birger over som reiseleder, noe
som var veldig praktisk. Var den noe
vi andre lurte på under turen, var
det bare å spørre han. Dersom han
ikke visste svaret, så fant han ut av
det så raskt han kunne, gjerne ved
hjelp av guiden vår Sergey. Turen til
Kazan fra Gardemoen gikk ikke helt
som planlagt, vi var over 6 timer

EPM SKYTING 2017

Fra luftriflekonkurransen hvor Erling skjøt raskt og sikkert.

forsinket, hovedsakelig på grunn av
at det tok lang tid i tollen i Moskva,
først klokken 4 på mandagsmorgen
var vi på hotellet.
Første dagen var relativt rolig med
bare registrering, kontroll av skyter-

utstyret, og en trening før konkurransene skulle starte, noe som
var veldig fint etter relativt lite søvn
den siste natten. Anlegget vi skulle
konkurrere på var veldig fint, og i en
helt annen standard enn det man
finner i Norge. Skytingen var jo det

Erlings antrekk blir nøye kontrollert før konkurransene starter.

store målet og formålet med reisen,
så det var en del spenning i starten
på første treningen, men det roet
seg heldigvis etterhvert. De norske
deltagerne fant fort ut at vinden
kunne være vanskelig siden banen
var såpass stor. Det var ganske stor
spenning om hvordan nivået på de
andre deltakerne skulle være så
det var vanskelig å sette seg noen
konkrete mål før konkurransen, men
jeg ønsket meg sårt en finaleplass i
løpet av en av de tre konkurransene.
Første konkurransen var 60 skudd
liggende den gikk veldig bra innledende, jeg fant raskt en bra rytme
og grei kontroll på vinden så etter
innledende skyting lå jeg på 2.plass.
Jeg fikk dermed den finaleplassen
jeg hadde håpet på, allerede i den
første konkurransen. I finalen så
strykes resultatene fra innledende
skyting, så alle de 8 som kommer i
finalen stiller likt. I finalen var også
Jørn, ingen av oss skjøt helt som
»
vi hadde håpet på, men vi kom oss
POLITIIDRETT
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Medaljevinnerne 10 meter luftrifle. Gull til Alin Moldovenau, Romania, sølv til Rusian Ismailov, Russland og bronse til Erling Solberg, Norge.

greit igjennom den, og var en erfaring rikere begge to.
Andre konkurransen min var helmatch, som består av 40 skudd
knestående, 40 skudd liggende og
40 skudd stående. Det ville seg ikke
helt under denne konkurransen
så jeg nådde ikke helt opp til det
nivået jeg ønsket, men det holdt
til en finaleplass. Her konkurrerte
også Ottar som var min romkamerat
under oppholdet, men etter en del
stang ut så holdt ikke skytingen
hans til noe finaleplass. Også her
starter man på null i finalen, så jeg
var optimistisk før start, og følte
meg mye roligere etter finalen jeg
hadde hatt dagen før. Finalen gikk
veldig bra, jeg var langt oppe og
kjempe om medalje helt til det var
3. og 4. plassen som skulle avgjøres,
der lyktes det ikke helt og jeg endte
på en 4. plass fattige 0,4 poeng fra
bronse. Etter det som kunne kalles
en liten skuffelse etter å ha vært så
nære kom det noen trøstende ord
fra trener, Bjørn.
Siste konkurranse var 60 skudd luftgevær som er det som tradisjonelt
sett har vært min beste øvelse, så
jeg var veldig klar for å konkurrere.
Her var også det hardeste startfeltet av alle herreøvelsene, for å
SIDE
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nevne en var blant annet vinneren
av denne øvelsen i OL i London
2012 en av deltagerne. Jeg fikk
flyten fra start og satte en solid personlig rekord med hele 4,5 poeng,
noe som er veldig mye i skyting,
også her var Ottar noen poeng fra
en finale plass. Finalen gikk meget
bra, jeg fikk en tidlig ledelse og holdt
den til det gjenstod 6 skudd. Det ble
bare jevnere og jevnere og da de var
1 skudd igjen til man skulle avgjøre
hvem som skulle få medalje, skilte
det bare 0,3 poeng fra 2. til 4. plass.
Jeg kom heldigvis godt ut av det og
endte på en 3.plass, og superfornøyd med en medalje, noe som var
langt over forventingene før avreisen til mesterskapet.

man ankom hotell, samt når man
skulle av gårde å konkurrere dagen
etter. Oppholdet i Russland ble avsluttet med en bankett som var veldig flott, mye god live underholdning
og kjempegod mat. Under banketten
mottok også Jørn en utmerkelse for
sine mange mesterskap som utøver.
Mesterskapet var veldig bra for
Norges del, da det ble summert opp
hadde vi tatt to bronsemedaljer og
en sølvmedalje. Kristina var grossisten med en sølv og en bronsemedalje. Det var også mye god skyting
som ikke ble belønnet med noen
medalje, blant annet Ingeborg sin
4. plass 0,1 poeng fra bronse og
Vegard som satte personlig rekord
med 8 poeng i siste konkurransen.

Det ble også etterhvert i uken tid til
litt mer sosiale ting ettersom mange
av oss var ferdig med skytingen.
Mange av de andre som var med på
turen dro ut på sightseeing, mens
andre tok en tur i byen og lette etter
suvenirer til familie og venner. Torsdagen hadde vi en veldig fin felles
middag som var flott, og det var
flott stemming under hele middagen
og skravla gikk omtrent konstant
fra alle kanter. Også andre kvelder
gjorde vi sosiale ting på kveldene,
men det var da gjerne i mindre
grupper siden det var ulike tider

Det var en fantastisk flott tur som
frister veldig til gjentakelse, det
sportslige var hovedmålet med
turen, men den hadde aldri vært den
samme uten en så flott gjeng å reise
med. Var veldig flott å bli tatt imot
på en så bra måte som unggutten
og studenten i flokken. Tusen takk
til alle som gjorde turen kjempeflott
og minnerik, og som fikk de lange
timene i tollen i Moskva til å gå litt
raskere.

Knut Alme

EM SKYTING

Lisa Müller, Franziska Peer og Sina Busk med utdelte medaljer.

EM-BRONSE TIL SINA BUSK
Sina Busk skjøt 575 poeng og fikk bronsemedalje på
300 meter halvmatch i EM i Baku søndag 30. juli.
Sina Busk hadde ikke anledning til
å delta i EPM i skyting i Kazan da
hun prioriterte deltakelse i sivilt EM
som ble arrangert i Baku, Azerbaijan
noen dager etter EPM.
Sina Busk skjøt 575 poeng og fikk
bronsemedalje på 300 meter halvmatch i EM i Baku søndag 30. juli.
Strålende av Norges eneste deltaker
i denne øvelsen. I vind opp mot liten
kuling ble det en tøff konkurranse
der Sina Busk i sin tredje øvelse i EM
til slutt vant en medalje. Franziska
Peer fra Østerrike vant med 580
poeng foran Lisa Müller fra Tyskland
med 576 poeng.
Sina deltok også på 300 meter 60
skudd liggende. Her endte hun på
13. plass med 583 poeng.

13. plass ble det også på 50 meter
60 skudd rifle liggende med 607.0
poeng.

Ingeborg Gran deltok også i Baku,
men lykkes ikke helt på 50 meter
sportspistol hvor hun ble nr. 36 med
553 poeng.

Totalt

HALVMATCH RIFLE:		

Kne

Ligg

Stå

1.

Franziska Peer

Østerrike

193

193

194

580

2.

Lisa Müller

Tyskland

195

197

184

576

3.

Sina Busk

Norge

191

199

185

575
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Tina Mjelde – Delegat / Lagleder

EPM SVØMMING 2017

15th EUROPEISKE POLITIMESTERSKAP I SVØMMING
Hannover, Tyskland. 28. august – 1. september 2017
"Sport har kraften til å forbedre
verden"
Svømming har lang tradisjon i europeisk politiidrettssammenheng. Det
første europeiske politimesterskap i
svømming ble avholdt i 1962. Årets
mesterskap var det 15. i rekken og
konkurransen samlet 174 toppsvømmere fra 16 nasjoner.
Østerrike
Finland		
Tyskland
Nederland
Romania
Kypros		
Hellas
Italia		
SIDE

18

Danmark
Frankrike
Bulgaria
Norge		
Russland
Tjekkia,
Ungarn
Stor-Britannia.
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USPE`s president Luc Smeyers,
fremhever viktigheten av EPM som
berikende, samlende og styrkende
i et Europa som preges av radikalisering, terrorisme og annen
grenseoverskridende kriminalitet.
Politilandslaget i svømming 2017
Det var en rutinert gjeng med svømmere som møttes på Gardermoen
natt til mandag.
Christer Kvam (Gol), Aleksander Sire
(Nedre Eiker), Lars Erik Dæhli (Hamar), Gina Berteig (Oslo), Ine C. Hagen (Målselv), Jonn Magnus Nordahl
(PHS) og delegat og lagleder Tina
Mjelde (Oslo). Alle med erfaring og

plasseringer fra både nasjonale og
internasjonale mesterskap.
Tysk logistikk
Vi ble tatt godt imot og innkvartert
på hotell Wienecke, som for anledningen kun huset deltagere og støtteapparat. Hotellet lå et stykke fra
svømmehallen og med det fulgte en
omfattende transportplan til og fra
trening, konkurranser og representasjonsoppdrag. Dagsprogrammet
var tettpakket fra kl. 0700-2000
hver dag. Vi fikk tildelt en egen guide
som fulgte oss opp fra ankomst til
avreise. Når det kommer til organisering er tyskerne i særklasse. Det
var neppe noen ulempe at politi-

EPM SVØMMING 2017

Ine C. Hagen og Gina Berteig.

mester i Niedersachsen er svømmer
og hadde beordret en del av sine
3600 mannskaper til tjeneste for
EPM.
Internasjonal arena
Stadionbad Hannover er 50-meters langbane med internasjonale
dimensjoner. Det er mer krevende å
svømme i langbane enn i 25-meter,
og tidene preges selvsagt av dette.
I tillegg er heatene ofte særdeles
jevne, med 10 og 100-deler som
skiller konkurrentene og plasseringen. Vi benyttet oss av muligheten
til forberedelser som å bli kjent
med hallen, vannet, startblokker
og vendeplater både mandag og
tirsdag.

trenere, massør og delegat. De andre landene, deriblant. Norge, stilte
med mellom 1 og 9 utøvere. Norge
hadde det minste støtteapparatet
med 1 multi-taskende, kombinert
delegat og lagleder.
Som tidligere ble vi overrasket av
alderen på de russiske og tyske
utøverne. Disse lagene var preget
av 20-årige verdenstopper, OL og
VM-deltagere samt en 19-årig
russisk juniorverdensrekordholder.
Vi satte spørsmålstegn ved deres
tilknytning til politiet. Svaret fikk

vi langt på vei under et foredrag
avholdt i parlamentet i Niedersachsen. Der fortalte visepresidenten
for økonomi i den tyske olympiske
kommitè om samarbeidsavtalen
mellom tyske toppidrettsutøvere
og politiet. Toppidrettsutøvere gis
adgang til å gjennomføre politiutdannelsen sin på ubestemt tid, slik
at de fullt og helt kan konsentrere
seg om sin idrettskarriere. Når den
er over fullfører de politiutdannelsen
og er sikret jobb i politiet. Slik får det
tyske elite-landslaget i svømming
adgang til å delta i politimester»

Svømming er en tidkrevende sport.
Etter frokost kl. 07 ble vi busset
til svømmehallen. Så gikk det slag
i slag med innsvømming, forsøk,
lagledermøte, endringer, lagoppsett,
strykninger, teknisk møte, finaler og
premieutdeling. Alle stilte lojalt opp
og heiet på de andre selv om egne
øvelser var svømt. Etter middag på
hotellet stupte vi i seng.
Våre konkurrenter
Tjekkia, Frankrike, Tyskland og
Russland stilte med mellom 10 og
24 svømmere i tillegg til lagledere,
POLITIIDRETT
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Aleksander, Christer, Magnus og Lars.

skapene. Så var det også kun de
tyske og russiske nasjonalsangene
som ble spilt under medalje-seremoniene i samtlige 26 øvelser.
Norge leverte
Vi ble ikke mindre motiverte av den
grunn og var klare til å kjempe mot
politifolkene som representerte de
resterende landene. Vi deltok i 12
øvelser samt 2 stafetter.
Vi leverte. 5 av 6 utøvere svømte
finale og stod for spennende dueller
og sterke tider.
Jonn Magnus Nordahl: Finale og
pers på 50 fri
Førstereis og yngstemann på laget.
50 fri 25.43 (11.plass) under 2 tideler fra finale.
100 fri 56.90 (11.plass).
Aleksander Sire: Finale på 100
bryst
100 bryst 1.07.52 (5.plass)
50 bryst 29.43 (5. plass) - 1/10-del
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unna pers. Tiden holder norsk NMstandard.
Christer Kvam: Finale 50 fri og
50 fly
50 fri 24.84 (7.plass)
50 fly 26.28 (6. plass). 26.13 i forsøket.
Lars E. Dæhlie: Finale 100 bryst
100 bryst 1.09.38 (6.plass)
50 bryst 32.23 (11. plass)
Ine C. Hagen: Finale på 50 bryst
50 bryst 38.07 – (10. plass)
100 bryst 1.22.33 (8.plass)
Gina Berteig:
50 rygg
100 rygg (1.15.78).
4x100 fri herrer: Norge til finalen
3.48.25. (5. plass)

POENGSTILLING EPM
SVØMMING 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Tyskland
Russland
Frankrike
Østerrike
Tsjekkia
Storbritannia
Nederland
Finland
Norge
Ungarn
Danmark
Hellas
Romania
Bulgaria
Kypros
Italia

1878
1788
697
674
662
459
396
321
183
179
178
51
40
26
7
5

Nye mål for norsk politisvømming
Vi takker for et flott opphold og
mulighetene til å delta i EPM. Det
gir motivasjon og inspirasjon til
videre satsning og bidrag til det
krafttaket som må til for å arrangere
politimesterskap her hjemme. Det
er viktig å holde liv i svømming som
politiidrett. Det betinges av deltagelse i konkurranser. Uten konkurranser, ingen utvikling. Naturlige
mål vil derfor være årlige politimesterskap, landskamp i Nederland
juni 2018 og EPM i Hellas 2021.

EPM SVØMMING 2017

Det norske laget.Lagleder Tina Mjelde til v.

POLITIEUROPAMESTERE SVØMMING 2017
50 meter fri, kvinner
50 meter fr, menn
100 meter bryst, kvinner
100 meter bryst, menn
100 meter butterfly, kvinner
100 meter butterfly, menn

Dariya Ustinova
Christoph Fildebrandt
Maiya Mitrofanova
Kirill Strelnikov
Isabelle Härle
Tobias Horn
Anton Anchin
50 meter rygg, kvinner
Jenny Mensing
50 meter rygg, menn
Felix Wolf
200 meter medley, kvinner
Juliane Reinhold
200 meter medley, menn
Sergey Kashperskiy
4x100 meter fri, kvinner		
4x100 meter fri, menn
100 meter fri, kvinner
Dariya Ustinova
100 meter fri, menn
Vladislav Grinev
50 meter bryst, kvinner
Leonie Mathe
50 meter bryst, menn
Anton Ageshkin
100 meter rygg, kvinner
Jenny Mensing
100 meter rygg, menn
Felix Wolf
50 meter butterfly, kvinner
Karoline Kuhlmann
50 meter butterfly, menn
Vladislav Grinev
400 meter fri, kvinner
Isabelle Härle
400 meter fri, menn
Christoph Fildebrandt
4x100 meter medley, kvinner		
4x100 meter medley, menn		
4x50 meter fri, mix.		

Russland
Tyskland
Russland
Russland
Tyskland
Tyskland
Russland
Tyskland
Tyskland
Tyskland
Russland
Russland
Tyskland
Russland
Russland
Tyskland
Russland
Tyskland
Tyskland
Tyskland
Russland
Tyskland
Tyskland
Tyskland
Russland
Russland

25.65
22.73
1.14.03
1.01.98
1.03.11
55.50
55.50
29.21
26.40
2.18.36
2.04.71
3.48.58
3.23.55
55.98
49.45
33.98
28.08
1.01.95
56.49
27.52
24.57
4.18.82
4.03.15
4.17.61
3.43.06
1.37.05

Beste resultat:
Kvinner:
825 poeng: 100 meter rygg
Menn:
853 poeng: 100 meter fri

Jenny Mensing

Tyskland

1.01.95

Vladislav Grinev

Russland

49.45

Tyskland og Russland tok samtlige individuelle medaljer bortsett fra sølv på 50 meter bryst, kvinner som
gikk til Lenka Trcova fra Tsjekkia på tiden 34.42 sekunder. Østerrike, Frankrike og Storbritannia fikk medaljer på
stafettene da hver nasjon kun har lov til å stille med et stafettlag i hver øvelse.
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Njål Hope – Grenleder Pistol

PM SKYTING 2017

Kai-Inge S. Larsen. Foto: Politiforum

POLITIMESTERSKAPET I SKYTING
2017 PHS STAVERN
Kai-Inge S. Larsen nok en gang mesterskapets
beste skytter!
Årets politimesterskap i skyting ble
avholdt i Stavern 23.-24. mai ved
Politihøgskolens/JKØ. Arrangør for
mesterskapet var Politihøgskolens
idrettslag v/Operativ sesjon. Innkvartering av deltakere og funksjonærer ble gjort på Justissektorens
kurs- og øvingssenter, JKØ.
Mesterskapet ble åpnet tirsdag
morgen med kort orientering av
Kai-Inge S. Larsen fra PHS. EtterSIDE
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som mesterskapet i år hadde svært
lavt deltagerantall, ble det mulig å
gjennomføre alle øvelser samme
dag, med noe sen avslutning og
premieutdeling.
Velvillige eksterne funksjonærer ved
Leif Birger Bøe, Åge Lier, Nils Jarle
Gjøvåg og Tom Henriksen bidro til at
arrangementet nok en gang kunne
gjennomføres på en god måte.
Mesterskapet er som tidligere år

fremhevet, helt avhengig av en fast
gruppe, for å kunne gjennomføres
ved JKØ.
I dameklassen var det ingen påmeldte i PM skyting 2017.
Feltskyting pistol
Felt pistol ble vunnet av Kai-Inge
S. Larsen med samtlige treff, 48
innersoner og 60 rangeringspoeng.
Tett bak fulgte Ola Kåre Døskeland

PM SKYTING 2017

Konsentrasjon pistol.

med samme treff, 43 innersoner 59
rangeringspoeng. Bronsemedalje
gikk til Trond Andreassen med 43
innersoner og 55 rangeringspoeng.

samme resultat og 58 innersoner.
Bronsemedalje gikk til Kai-Inge S.
Larsen, også med samme resultat,
men med en innersone mindre.

PPC MP5
Vunnet av Kai-Inge S Larsen 593p
foran Øyvind Raustein 591p og Lars
Reidar Jensen 585p.

Feltskyting MP5
Felt mp ble vunnet av Sondre Wold
med fullt hus og 59 innersoner.
Øyvind Raustein tett bak med

PPC pistol
Vunnet av Kai-Inge S Larsen 585p,
foran Sondre Wold 576p og Øyvind
Raustein 569p

Finpistol
Øvelsen ble vunnet av Åge Lier
med 559p, foran Kai-Inge S. Larsen
527p, og Ruben Zeiler 515p
PPC 1500 (uoffisiell øvelse)
Vunnet av Kai-Inge S. Larsen med
1414p foran Nils Jarle Gjøvåg
1405p, og Sondre Wold 1361p.
Banketten ble avholdt i Sjaluppen
på JKØ etter endt skyting, hvor
premieutdelingen etter øvelsene
fant sted. Flotte premier ble som
vanlig utdelt, denne gang til medaljevinnere. Flesteparten av premiene
ble trukket mellom deltagerne. NPI
takker generøse sponsorer hos
Equipnor, Utstyrskontroll og Våpensmia.

MP5 kne.

Mesterskapets sammenlagt beste
skyttere for 2017 ble Kai-Inge S.
Larsen, Politihøgskolen, med påfølgende mottak av Politidirektørens
pokal.
»
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PM SKYTING 2017

MP5 anlegg.

På vegne av NPI ønsker jeg å takke
Politihøgskolens Politiidrettslag og
oppmøtt stab for et vel gjennomført
Politimesterskap i skyting.
PM 2018 planlegges til 12.-13. juni
med samme arrangør på samme
sted. Det må forventes at informasjon til tjenestepersonell tildeles
bedre fra lokallag, for at så mange
som mulig kan delta. Innbydelse
sendes ut i løpet av januar.
Det vil trolig bli endret program
for 2018. Forslag er levert, slik at
flere kan benytte tildelt utstyr som
aimpointsikter til MP5. I tillegg håper vi at godkjenningsprogrammet
skytes på poengdelt skive. På denne
måten vil PM-skyting beholde sin
tjenestenærhet, samtidig med at
flest mulig kan ha god kjennskap til
øvelsene på forhånd.
Planlegg tidlig for en god sosial tjenesterettet samling neste sommer.
Vel Møtt!
Njål Hope
Grenleder Pistol

SIDE
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RESULTATER PM SKYTING 2017
Feltskyting pistol
1.
2.
3.

Kai-Inge S. Larsen		
Ola Kåre Døskeland		
Trond Andreassen		

PHS		
Vest		
PHS		

78 (48)
78 (43)
78 (43)

Feltskyting MP 5
1.
2.
3.

Sondre Wold			PHS		 78 (59)
Øyvind Raustein			Sør-Vest
78 (58)
Kai-Inge S. Larsen		
PHS		
78 (57)

Finpistol
1.
2.
3.

Åge Lier				Trøndelag
Kai-Inge S. Larsen		
PHS		
Ruben Zeiler			Sør-Vest

559
527
515

PPC MP5 – 60 skudd
1.
2.
3.

Kai-Inge S. Larsen		
PHS		
Øyvind Raustein			Sør-Vest
Lars R. Jensen			
PHS		

593
591
585

PPC pistol – 60 skudd
1.
2.
3.

Kai-Inge S. Larsen		
PHS		
585
Sondre Wold			PHS		 576
Øyvind Raustein			Sør-Vest
569

PPC 1500 (uoffisiell øvelse)
1.
2.
3.

Kai-Inge S. Larsen		
PHS		
1414
Nils Jarle Gjøvåg			
Vest		
1405
Sondre Wold			PHS		 1361

Bodø politiidrettslag

INVITASJON

INVITASJON TIL POLITIMESTERSKAPET I FOTBALL 2018
Velkommen til Bodø og PM i fotball, 16.-17. januar.
Klasser:

Damer, herrer, old boys (+35) og veteran (+45).

Dispensasjoner:

Dispensasjonsregler i henhold til NPI sine regler.
Vi presiserer at ALLE spillere på ett lag MÅ være medlem av samme politiidrettslag.

Sted:

Kampavvikling i Nordlandshallen (krøllgress) som ligger rett ved Nord Norges største
kjøpesenter City Nord, og Nordlandsbadet.
Innledende kamper + sluttspill, 1 x 18min. Finaler 2x 10min.
NB: Spilletiden kan bli forandret ved stor/ lav deltakelse.

Påmelding:

Send mail til Thomas Tveit (TTV003), E-post: thomas.tveit@politiet.no
Ved påmelding husk å opplys følgende: Klasse, lagets navn og kontaktperson (navn,
e-post og telefon nummer)
Ingen lag er å anse som påmeldt før startkontigenten på kr 1.500,- pr lag er betalt. Ved
eventuelt for stor deltakelse/påmelding vil lagene bli rangert etter dato for innbetaling.
De siste påmeldte lag kan da ikke garanteres deltakelse.
NB: Påmeldingen og betalt kontingent er bindende og returneres IKKE om laget skulle
trekke seg etter påmeldingsfristen.

Påmeldingsfrist:

15. november 2017

Betaling til:

Bodø Politiidrettslag
Kongensgate 81
8001 BODØ
Konto nr: 1503.47.22509

»
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Overnatting:

Vi har reservert hele Bodø's største hotell Scandic Havet, hvor rommene blir holdt av til
15.november. Etter denne datoen kan vi ikke garantere avtalt rabatert pris på overnatting. Hotellet ligger så midt i Bodø sentrum som det går an å komme, og har alt av
fasiliteter rundt seg.
Deltakere tar selv kontakt med Scandic Havet (tlf 75 50 38 00) for booking av rom, men
må oppgi referanse BPIL for å få rabatert pris. Alle priser er inkludert frokost:
-

Bli kjent kveld:

Pr. person i enkeltrom		
Pr. person i dobbeltrom 		
Pr. person i trippelrom		

1090,595,465,-

Det vil bli en form for samling mandag 15.januar (ankomst dagen). Mer info vil komme
på arrangementet sin Facebook side:
https://www.facebook.com/events/999642626834012/?ti=icl

Bankett:

Banketten tirsdag 16.januar vil bli på hotellet Scandic Havet, hvor de fleste av dere
overnatter. Her blir det bespisning, underholdning, prisutdeling, dans m mer. Se og følg
med på arrangement siden på Facebook for oppdatert informasjon. Pris for bankett
med mat, underholdning etc. vil være 375,- pr. person. Påmelding til banketten skjer
via eget påmeldingsskjema som blir sendt ut senere til kontaktpersonene fra hvert lag.

Transport:

Vi ønsker å legge til rette for et best mulig arrangement mens dere er i Bodø, og kommer til sette opp minibusser som vil gå i shuttle mellom flyplassen og Scandic Havet
mandag 15.januar, og til/fra Nordlandshallen 16. og 17.januar. Minibusstransporten er
inkludert i prisen for alle som melder seg på banketten.

Generelt:

Alle spillere er selv ansvarlige for forsikring. Minner om PF forsikring sine nye
vilkår i sin ulykkesforsikring. Se PF sine sider.
Vi gjør oppmerksom på «Statutter for reisedekning pkt. 2»

Kontaktpersoner:

Thomas Tveit – Arrangementsleder
Tarjei Talle – Økonomi/ innbetaling
Mads Bernhoft/ Kjetil Kaalaas – Transport
Anne-Marthe Birkeland – Bankett/fest
VELKOMMEN TIL BODØ OG PM I FOTBALL, JANUAR 2018 ☺
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Jørn Dalen – Skyteoppmann

PM SKYTING SPESIALVÅPEN 2017

Erling Solberg, PHS mottar Politidirektørens pokal av NPIs leder Ellen Mari Burheim.

POLITIMESTERSKAPET I SPESIALVÅPEN 23.–24. MAI 2017
Politidirektørens pokal tildelt Erling Solberg, fra
Politihøgskolen.
PM i skyting med spesialvåpen =
PM i Internasjonale øvelser. De internasjonale øvelsene i dette politimesterskapet inneholder de fleste
internasjonale øvelsene som blir
arrangert i Europeisk politimesterskap, EPM i skyting.
Årets PM ble arrangert av Trøndelag
politidistrikt – tidligere Sør-Trøndelag pd. Arrangørstedet var Meråker
videregående skole for luftvåpen
og 50 meter rifle og pistolbane på
Skatval for silhuett og fripistol. Meråker videregående ved lærer Knut
Bakken sto som arrangør i Meråker.

Veteranen Bjørn Jakobsen tok på
seg å arrangere alle øvelser på pistol
andre dag – tusen takk.
Til start stilte det i år 3 pistolskyttere og 7 rifleskyttere. For
pistol var alle deltagere veteraner
og pensjonister. For rifleskyttere
var det også et lavt deltakerantall.
To skyttere – en på pistol og en på
rifle deltok på WC i München og
må kunne kalles «lovlig frafall». På
pistol har vi nå en stor utfordring
idet alle er pensjonister, betenkelig
siden pistolskyting burde være midt
i blinken og fenge oss i politiet. Det

kan heller ikke bortforklares med at
PM tjenestevåpen ved et uhell havnet på samme datoer – knapt flere
deltakere der!
«Hvis det er noen der ute» som
har hørt om noen, vet om noen,
eller kunne tenke seg å bli med på
Politimesterskapene så «bli med/gi
lyd fra deg».
Første øvelse i årets PM var luftvåpen, både på pistol og rifle. Etter
luftøvelser ble det skutt 60 skudd
liggende.
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PM SKYTING SPESIALVÅPEN 2017

På luftpistol damer var det ingen
deltagere. På herresiden var det
Bjørn Jakobsen som gikk av med
seieren med 356 poeng. Noe betenkelig siden alle deltakerne på luftpistol var pensjonister – her har vi
en utfordring fremover. Pensjonistene skjøt 40 skudd uten desimaler
i sitt program.
På luftrifle damer var det en deltager – Turid Hammerbeck. Turid
leverte jevn og god skyting og endte
til slutt på 398,6 poeng. I herreklassen var Erling Solberg i egen klasse.
Han endte med 605,4 poeng.

Turid S. Hammerbeck, Trøndelag – eneste kvinnelige deltaker.

Rifleskytterne konkurrerte også på
60 skudd liggende første dag av PM.
På damesiden var det ingen deltagere. På herresiden var det Erling
Solberg som vant med 618,0 poeng.
Erling er B1-student ved PHS i Oslo
og en skytter med mange år foran
seg. For resultatet ble Erling tildelt
Politidirektørens pokal – beste
resultat rangert ut i fra alle øvelser.
Dagen etter var både rifle og pistol i
«ilden». Pistolskytterne startet opp
med silhuettpistol på Skatval. Her
gikk seieren nok engang til Bjørn
Jakobsen med 543 poeng.

Ottar Steinstø, Vestfold.

ÅRETS DELTAKERE PISTOL:
Leif Birger Bø				Rogaland
Per Marum				Trøndelag
Bjørn Jacobsen				Trøndelag
ÅRETS DELTAKERE PÅ RIFLE:
Turid Sæther Hammerbeck		
Trøndelag
Mikkel Voll Stokkli			
Trøndelag
Erling Solberg				Politihøgskolen
Bjørn Handegaard			Trøndelag
Jan E. Brekke				
Asker og Bærum
Jørn Dalen				Romerike
Ottar Steinstø				Vestfold
Ivar Friheim				Trøndelag

SIDE

28

POLITIIDRETT

OKTOBER 2017

Dag to for rifleskytterne var halvmatch for damer (20 kne, 20stå og
20 ligg), men ingen deltagere – Turid
og Mikkel hadde med seg en tilskuer
på 5 måneder som Turid måtte
ha litt oppsyn med. På helmatch, i
maratonøvelsen for menn (40kne,
40 ligg og 40 stå) var det Erling
Solberg som nok en gang vant med
1142 poeng – med de andre «ungguttene» et stykke bak.
Siste øvelse i årets PM var fripistol
– 60 enkeltskudd på 50 meter. Fripistol ble vunnet av Bjørn Jakobsen
på 498 poeng, med Per Marum og
Leif Bø på de neste plassene.
Politidirektørens pokal blir hvert år
delt ut til den skytter med det beste
resultatet uansett øvelse/klasse.
Det var lett utvelgelse i år. Erling
Solberg leverte beste resultat på 60
skudd liggende og hadde også et
greit resultat på 1/1-match. Erling
er også tatt ut til å representere det

PM SKYTING SPESIALVÅPEN 2017

Bjørn Jacobsen, Trøndelag.

Per Marum, Trøndelag.

RESULTATER PM SPESIALVÅPEN 2017
Luftrifle menn 60 skudd
Erling Solberg
Mikkel V. Stokkli
Ottar Steinstø
Bjørn Handegard
Jan E. Brække

PHS Oslo
Trøndelag
Vestfold
Trøndelag
Asker og Bærum

605,4
589,5
583,2
568,5
567.0

Trøndelag

398,6

Luftrifle damer 40 skudd
Turid S. Hammerbeck

Luftpistol herrer (veteran) 40 skudd
Bjørn A. Jakobsen
Per M. Marum

Trøndelag
Trøndelag

356,0
335,0

PHS Oslo
Trøndelag
Romerike
Vestfold
Trøndelag
Trøndelag

618.0
611,4
610,6
609,3
598,1
595,7

60 skudd liggende
Erling Solberg
Mikkel V. Stokkli
Jørn Dalen
Ottar Steinstø
Ivar Friheim
Bjørn Handegard
1/1 Match
Erling Solberg
Ottar Steinstø
Mikkel V. Stokkli
Bjørn Handegard
Ivar Friheim

PHS Oslo
Vestfold
Trøndelag
Trøndelag
Trøndelag

1142
1113
1101
1066
1049

Trøndelag
Trøndelag
Rogaland

498
479
388

Trøndelag
Trøndelag
Rogaland

543
504
466

Leif Birger Bøe, Rogaland.

norske politilandslaget som skal til
EPM i Kazan senere i sommer.
Det ble to fine dager i Meråker/
Skatval for de av oss som deltok i
år. Arrangørstaben var drevne karer
så mesterskapet gikk «på skinner»
uten problemer av noe slag. Siden
vi er en liten sammensveiset gjeng
og krevende konkurransedager
ble det en enkel bankett på Sissels
Spiseri i Meråker rett etter 60
skudd liggende. Meget koselig hvor
historiene sitter løst som gjør oss
ennå mer kjent med hverandre. Vi
ønsker oss flere deltagere neste år i
formentlig Sarpsborg.
Tusen takk til Trøndelag politidistrikt
som tok på seg dette arrangementet – vi sees i 2018.
Jørn Dalen
Skyteoppmann

Fripistol
Bjørn A. Jakobsen
Per M. Marum
Leif B. Bø
Silhuett
Bjørn A. Jakobsen
Per M. Marum
Leif B. Bø
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Helge Haugland – Grenleder Tennis

EPM TENNIS 2017

De norske tennisguttene: Christian Bergh, Tobias Lystad, Kenneth Tunaal og Helge Haugland.

EUROPEISK POLITIMESTERSKAP
TENNIS I BUDAPEST 23.–30. JUNI 2017
God innsats av de norske guttene. Desverre ble
vår bestemann skadet og måtte «kaste inn håndkledet».
Norge stilte med fire spillere i herreklassen, Christian Bergh, Tobias
Lystad, Kenneth Tunaal og Helge
Haugland (spillende kaptein). Dag
Kristensen var med som delegat.
Dessverre hadde vi ikke med spillere
i dameklassen denne gangen.
Mesterskapet ble spilt på et meget
bra anlegg i Budapest. På arenaen
arrangeres det også en årlig ATP
turnering.
Som vanlig var det høyt nivå på
deltakerne i turneringen, men vi
SIDE
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hadde godt håp om å nå målsettingen om en kvartfinaleplass i single
og double. Totalt var det 62 spillere
i herreklassen.
Vår ener, Christian Bergh, feide
over sine to første motstandere fra
henholdsvis Hellas og Russland. I
runden før kvartfinalen ventet hardere motstand i tsjekkiske D. Telnar
som var seedet 11 i turneringen.
Kampen bar preg av tunge grunnlinjedueller, men Bergh tok føringen
med sitt høye tempo og varierte
spill. På stillingen 6-4 / 4-2 til Bergh

skjedde det som ikke skulle skje.
Han fikk strekk og måtte kaste inn
håndkledet.
Debutanten og kometen i norsk
polititennis, Tobias Lystad, slo sin
kypriotiske motstander lett i første
runde. Deretter møtte også han
tsjekkisk motstand. Det ble en lang,
velspilt og jevn kamp. Tobias førte
kampen, men motstanderen fikk
inn noen heldige baller i tie breaket i
andre sett. Det siste og avgjørende
settet ble vunnet av tsjekkeren 6-4.
Tobias viste i denne kampen at han

EPM TENNIS 2017

Dag Kristensen mottar USPEs æresmedalje av USPEs generalsekretær Fred Kusserow.

leverer på høyt internasjonalt nivå.
Tatt i betraktning hans unge alder
har vi mye å glede oss til i årene
fremover.
Veteranene Kenneth Tunaal og
Helge Haugland møtte tøff mot-

måtte gi walkover i neste grunnet
strekken til Bergh. Her gikk vi dessverre glipp av minst en kvartfinale.
Under banketten mottok Dag
Kristensen medalje fra USPE for i
en årrekke å ha fremmet idretten

vi dessverre ikke klarte målsettingen denne gangen. Oppsummert
hadde vi en flott uke i Ungarn med
mye bra tennis og godt sosialt
samvær. Heldigvis har vi spillere
som kan være med på dette nivået
i årene som kommer.

”Veteranene Kenneth Tunaal og Helge
Haugland møtte tøff motstand i første
runde.”
stand i første runde. Kenneth tapte
mot den beste britiske spilleren.
Helge tapte mot finalisten, Lipautz,
fra Østerrike.
I doubleturneringen tapte Tunaal/
Haugland mot de tidligere rumenske
ATP spillerne Farcas/Moses med
sifrene 6-3 / 6-4. Dette paret tok
seg senere helt til finalen.
Bergh/Lystad slo de ungarske hjemmefavorittene i første runde, men

nasjonalt og internasjonalt. Dette
var vel fortjent.

Neste europamesterskap er i Tyskland om fire år.

Forholdene på hotellet var dessverre ikke all verden. Det var mugg og
råte på badene og kjøleanlegget var
ute av funksjon. Videre var det ingen
sosiale soner der spillerne kunne
"mingle" på kveldene.
Det norske laget viste at de kunne
kjempe mot de beste, men noen
uheldige omstendigheter gjorde at
POLITIIDRETT
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Per Olaf Nordli – Delegat

NPM HÅNDBALL 2017

NORDISK POLITIMESTERSKAP
HÅNDBALL, ÅRHUS, DANMARK
Gull til damene og sølv til herrene.
Den norske troppen til NPM håndball, Århus, Danmark ble samlet
til en treningsøkt i KFUM hallen i
Oslo, torsdag 1. juni. Trener gikk
kort igjennom systemer og taktikk
for turneringen og gjennomførte en
trening med lagene. Vi reiste til
Danmark med båt og buss og var
fremme i Århus på formiddagen 2.
juni. Vi gjennomførte en ny treningsøkt for begge lagene i Søften Kultur
og Idrætscenter. Her ble alle kampene gjennomføret. Vi ble innkvartert
på hotell Scandic Vest.
Norge stilte med følgende mannskap:
SIDE
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Damelaget:

Herrelaget:

Christine Hove
Marie Lunde Jåtten
Bettina Sonnerud
Martine Hoøen
Kristin Aune
Maiken Kavli
Martine Wavik Auvi
Astrid Flægstad
Kristin Saugstad
Pernille Leon
Ellen Haugland
Hanne Glemmestad

Øyvind Myhr
Sindre Breda
Anders Morken
Gjermund Dale
Christian Berge
Eirik Røneid Larsen
Vegard Lauritsen
Steffen Bjørgum
Martin Haube
Martin Brennvall
Per Magnus Vabø
Martin Flack

Trener: Bjørn Iden

Lagledere: Hanne Blekkan

Delegat: Per Olaf Nordli

NPM HÅNDBALL 2017

Norge gikk ut i et høyt tempo med
og tok raskt initiativ i kampen.
Spillesystemene satt som de skulle
og skuddene fant nettmaskene
gang på gang. Alle lagdeler fungerte
og Island ble aldri noen målestokk.
Guttene viste at det bodde mye
i laget og gjennomførte kampen
uten svakhetspunkter. Kampens
høydepunkt var skåring på flyver fra
Eirik Larsen. Pauseresultat: 18 – 8.
Sluttresultat: 40 – 21.
Søndag 4. juni.
Danmark – Norge damer 17 – 20
(8 - 8)
Danmarks herrer nordiske politimestere.

Fredag 2.juni 2017:

Lørdag 3. juni 2017.

Danmark – Norge herrer 26 – 21
(17 – 11)

Island – Norge damer 21 – 35
(9 – 15)

Danmark stilte nesten med samme
lag som i EPM, men med forsterkning av ny keeper med eliteserieerfaring. Det norske laget slet både
med aggressivitet i forsvar og timing
i angrepet. Kanskje satt reisen i
kroppen ennå. Den danske keeperen
reddet de fleste skuddene og som
medførte enkle rushmål for danskene. Etter 25 minutter lå Norge 9
mål under. Bjørn gjennomførte sin
andre timeout og la om taktikken.
Dette resulterte i en total endring
av kampen. Pauseresultat 17 – 11.
Norge fortsatte med sitt gode spill
og rystet Danmark. Vi satte skuddene og nøytraliserte det danske angrepsspillet. Da det var 10 minutter
igjen av kampen, viste kamptavlen
21 – 19. Danskene fikk en spiller
utvist og vi øynet en mulighet for å
utligne ledelsen. Danskene tok ut
keeper i angrep og spilte 6 mot 6. Vi
erobret ballen to ganger, men bommet på skuddene mot åpent mål.
Danskene utnyttet dette og sikret
seieren med resultatet 26 – 21.

Dette var en kamp Norge styrte
fra avkast til sluttsignal. Vi hadde
høy aggressivitet i forsvar og høy
intensitet i angrep. Pauseresultat 9
– 15. Andre omgang fortsatte som
første omgang. Vi fortsatte å styre
kampen. Den eneste utfordringen
var Islands spiller nr. 11, Katrin
Vilhjalmsdottir. Hun skåret 17 av
Islands 21 mål. Resultat: 21 – 35.
Norge - Island herrer 40 – 21
(18 – 8)

Dette var en ren finale da begge
lagene hadde vunnet første kamp.
Norge gikk ut i hundre og rullet opp
det ene angrepet etter det andre.
Dessverre sto ikke skuddkvaliteten
i stil med spillet. Skuddene satt i
keeperhøyde og den danske keeperen reddet det meste. Takket være
godt forsvarsspill og god keeper,
sto det 8 – 8 til pause. Trener ba i
pausen spillerne fortsette sitt gode
forsvarsspill og sette skuddene ned.
Norge startet andre omgang bra.
Forsvarsspillet nøytraliserte Danmarks systemspill og i angrep satt
skuddene. Norge gikk raskt opp i en
4 måls ledelse. Så begynte de norske jentene å falle tilbake til gamle
synder. Norge styrte kampen med
godt spill og kom til utrolig mange
gode sjanser, men skuddene ble
»

Danmark – Island damer
Danmark styrte kampen fra start og
vant enkelt 22- 13.
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De norske gulljentene har mottatt sine velfortjente gullmedaljer.

igjen satt i keeperhøyde. De greide
å holde på forspranget på 4 mål helt
til det var igjen 5 minutter. Norge
bommet på sine sjanser mens Danmark satte sine skudd. Med to minutter igjen var Norge 2 mål foran.
Vi bommet på to skudd og Danmark
hadde mulighet til å utligne. Takket
være to gode redninger av keeper
Christine Hove i den hektiske sluttfasen, og et avgjørende mål av de
norske jentene, gjorde at Norge vant
20 – 17.
Danmark – Island herrer
Denne kampen ble aldri spennende,
da Danmark var overlegne. Sluttresultat: 39 – 14.

Den norske troppen NPM håndball 2017.

RESULTAT:
Damer:

Herrer:

1. Norge

1. Danmark

2. Danmark

2. Norge

3. Island

3. Island

Danskene gjennomførte et prikkfritt nordisk mesterskap. Kampgjennomføringen, transport, hotell
og bankett ble gjennomført med
kvalitet. Landslagene viste at de
innehar kvaliteter å bygge videre på.
NPI gratulerer med resultatene og
vel gjennomført mesterskap.
SIDE
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Sølvguttene.

NPIs styre

MINNEORD

Gaute Slettbakk.

Gaute Slettbakk – Minneord – Gaute sovnet stille inn
på sykehuset i Mosjøen, 11. august 2017
Gaute Slettbakk født 3. april 1946
Gaute Slettbakk var en fremtredende person i nord-norsk politiidrett.
Han var fast deltakere i så godt
som alle nord-norske politimesterskap i ski og skyting. Han oppnådde
en rekke gode resultater i begge
idrettsgrenene. I skyting ble han
nord-norsk politimester i finpistol
syv ganger, to ganger i felt/revolver
og en gang i hurtigrevolver.

Da Gaute Slettbakk tjenestegjorde
ved Kriminalpolitisentralen i Oslo
i 1987 stilte han opp i det åpne
nor-ske mesterskapet i pistollangrenn på Løvenskioldbanen. Med
beste skyting og syvende beste
langrennstid ble det en klar seier til
Gaute – nesten to minutter foran
nestemann.

I spesielt langrenn gikk han til topps
to ganger og i pistollangrenn hele
seks ganger.

Gaute Slettbakk var Nord-Norges
representant i Norges Politiidrettsforbunds styre i perioden 1991 –
2001.

I tillegg var han mange ganger på
Mosjøens politiidrettslag lag som
vant lagkonkurransen i pistollangrenn.

I løpet av denne perioden representerte han NPI som leder ved flere
nordiske- og europeiske politimesterskap i ski og skyting.

Gaute Slettbakk ble tildelt NPIs
mansjettknapper i sølv i 1992 og
i gull i 2001.
Vi lyser fred over Gaute Slettbakks
minne.
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Kjellfred Weum (t.v.) og Ragnar Moland etter dobbeltseier på 110 meter hekk i landskampen mot Romania på Bislett i 1966.

Kjellfred Weum – Minneord
Kjellfred fra Hafslo i Luster – døde 7. august 2017
Kjellfred Weum født 30. juli 1940
Kjellfred Weum var lensmann i Luster i mange og lensmann i Sogndal.
Han var politisk aktiv for Senterpartiet og var varaordfører i Luster
fra 2003.
Kjellfred er mest kjent som hekkeløper. Han ble norgesmester på 110
meter hekk
hele åtte år på rad fra 1963 – 1970.
Han ble tildelt kongepokalen i 1967.
Samme året løp han for første gang
under 14 sekunder da han vant 110
meter hekk på 13.8 i landskampen
mot Sverige på Bislett. Sin siste
norgesrekord på tiden 13.7 sekunder
løp Kjellfred på i landskampen mot
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Be-Ne-Lux på Bislett også i 1967.
For disse prestasjonene ble Kjellfred
tildelt Bislettmedaljen.
I 1963 ble han nordisk mester på
110 meter hekk. Under sommer-OL
i Mexico City 1968 kom
Kjellfred til semifinalen og der satt
han norsk rekord med elektronisk
tidtaking med tiden 14.04 sek. En
rekord som sto i 16 år.
Kjellfred ble europeisk politimester
på 110 meter hekk på Bislett i 1966
og han gjentok bedriften i Helsingfors i 1970. I 1968 sikret hans seg
den nordiske politimestertittelen på

korthekken under NPM i Bergen.
I 1965 ble han politimester på 100
meter under politimesterskapet i
Ålesund.
Vi lyser fred over Kjellfred Weums
minne.

STYRET

NORGES POLITIIDRETTSFORBUND
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

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

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

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

STYREMEDLEMMER

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

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

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

Rita Steinsvik, Kriminalpolitisentralen
Brynsalleen 6, 0667 Oslo
Telefon: 23 20 80 00
Epost: ritasteinsvik@hotmail.com
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NORGES POLITIIDRETTSFORBUND
TERMINLISTE 2017
NORSKE POLITIMESTERSKAP
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

Kristiansand
Oslo
Stavanger
Romerike
Romerike
Telemark
Rogaland
Romerike
Stavern
Trøndelag/Stjørdal
Kongsvinger
Oslo
Larvik
Oslo
Stavanger
Moss
Agder
Kripos/Tanum Stand, Sverige
–

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.
1.-2.
–

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

Harstad
–

Avlyst
–

Avlyst
–

Århus, Danmark
Island

2.- 5.
24.-27.

juni
august

Riccione, Italia

7.-8.

januar

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

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

mars
mai
juni
juli
september
september

Scandic hotell, Gardermoen
Trondheim
Trondheim
Stavanger

4.
21.-23.
19.
28.-30.

april
april
mai
august

NORD-NORSKE POLITIMESTERSKAP
Ski
Skyting
NORDISKE POLITIMESTERSKAP
Håndball
Golf
LANDSKAMPER
Kvalifisering til EPM volleyball
EUROPEISKE POLITIMESTERSKAP
Ski
Volleyball (menn)
Tennis
Skyting
Svømming
Basketball (menn)
ANDRE AKTIVITETER
NPI’s forbundsting
USPE Executive Committee
Nordiske Kongress
Aktivitetsseminar
SIDE
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KRIMINALHISTORIER
FRA VIRKELIGHETEN!

