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Støtt Lions Tulipanaksjon 2017
Støtt
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ERLions
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BARN
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VOKSNE!
Å erREPARERE
VOKSNE!
Lions ENN
Tulipanaksjon
en årlig og landsomfattende
innsamlingsaksjon til

inntekt for forebyggende arbeid blant barn og unge.
Lions Tulipanaksjon Neste
er en årlig
og landsomfattende
aksjon
er 29. april 2017.innsamlingsaksjon til
inntekt for forebyggende arbeid blant barn og unge.
Neste
aksjon er 29.arbeid
april 2017.
En av Lions hjertesaker
er forebyggende
blant barn og unge. Et av

tiltakene er det holdningsskapende programmet MITT VALG! som brukes på
En avogLions
hjertesaker
erNorge.
forebyggende
arbeid
blantogbarn
og unge.
Et av
skoler
barnehager
i hele
Vi bygger
selvtillitt
selvfølelse
som
i sin
tiltakene
er
det
holdningsskapende
programmet
MITT
VALG!
som
brukes
på
tur gir mot til å ta gode valg. Over 40.000 barn fikk i 2016 styrket sin sosiale
skoler og barnehagerkompetanse
i hele Norge.gjennom
Vi bygger
selvtillitt
og selvfølelse som i sin
MITT
VALG!.
tur gir mot til å ta gode valg. Over 40.000 barn fikk i 2016 styrket sin sosiale
kompetanse
gjennom
VALG!.dette arbeidet.
Lions Tulipanaksjon
gjør det
mulig åMITT
finansiere
Takk for din støtte!
Lions Tulipanaksjon gjør det mulig å finansiere dette arbeidet.
Takk for din støtte!

Ellen Mari Burheim
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Kjære lesere!
Igjen har vi klart å blåse liv i POLITIIDRETT. Det er
drukket gravøl flere ganger nå, men bladet er tydeligvis
seiglivet! Dette gleder vi oss veldig over, for vi vil veldig
gjerne ha et blad å vise dere, men det må være liv laga.
I 2016 inngikk vi et samarbeid med forlaget
Commentum. Nordisk Kriminalkrønike (NKK) skulle
avvikles i sin daværende form og NPI ble kontaktet av
NKKs redaktør Arne Øiamo om et mulig samarbeid for
å fortsette utgivelsen av bokverket. Resultatet ble en
avtale med Commentum, som også slengte på utgivelse
av politiidrett og programblader til PM inn i avtalen.
Så, her er bladet igjen. Vi legger ut POLITIIDRETT i
elektronisk versjon med link fra vår hjemmeside www.
politiidrett.no. POLITIIDRETT vil også bli sendt ut på
mail til de som ønsker det. Dette betyr ikke at vi legger
ned satsningen på web. Vi fortsetter med å jobbe med
nettsiden vår, for å gjøre den mest mulig attraktiv og
brukervennlig. Vi ber om forståelse for at ikke alt går like
fort når vi daglig prioriterer våre gjøremål. Aktivitet er
fortsatt vårt hovedfokus, så innsatsen vil alltid ligge der
først, før det som skjer på papir/web slipper til. Verv i
NPI er basert på frivillighet og tidsklemma kjenner vi
alle til.

Vi får ikke plass til alt det som har vært i første blad. Vi
ber derfor også om forståelse for dette, at vi må prioritere å gi plass til de mesterskap som ble avviklet etter
siste utgivelse av bladet. Jeg er sikker på at redaktør for
bladet, Knut Alme, kommer til å gjøre en god jobb med å
balansere det hele slik at ingen blir glemt og at også litt
”ferskt” stoff får spalteplass. Jeg håper dere liker bladet,
også i denne nye formen.
Vi er mottakelig for både ris og ros, for bladet blir laget
for dere. Vi liker at det er ”høyt under taket”, både på
jobb og privat. Slik er det også i NPI. Selv om det ikke
alltid virker slik, gjør vi vårt ytterste for at flest mulig
skal få mest mulig ut av de ressursene vi har til rådighet.
Vi klarer ikke å tekkes alle 100 %, men dersom de fleste
er sånn tålelig fornøyd, så er vi fornøyde!
NPI ønsker dere alle en flott vinter! Det er store endringer på vei i etaten vår, la oss håper at det slår positivt ut
for organiseringen av aktivitet både lokalt og nasjonalt.
Håper vi sees på et PM!?
(Politi)sportslig hilsen Ellen
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Per Arne Frengen – Nestleder NPI

ARTIKKEL

LITT AV HVERT OM DEN NORDISKE OG EUROPEISKE POLITIIDRETTEN
Nordic Police Sports Association (NPSA)
Union Sportive des Polices D`Europe (USPE)
USPE organiserer Europeiske politimesterskap (EPC) i 16 ulike idretter
innen fireårs intervall. De 40 medlemslandene fordeler det tekniske arrangøransvar seg imellom.
Deltagere må kvalifisere seg i sine
hjemland og det er en forutsetning at
deltagerne har politimyndighet. Det
anbefales å gå inn på www.uspe.org
for nærmere informasjon.
NPSA (NPIF) arrangerer Politimesterskap for de nordiske land pluss
SIDE
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Estland i friidrett & terrengløpning,
fotball, feltsport og orientering, golf,
ski, skyting og volleyball, håndball og
halvmaraton.
Begge organisasjoner er tilsluttet
WADA sine regler mot doping.
I forbindelse med EPC turneringen
i fotball for kvinner i Praha 2016 tok
Danmark initiativ til utdanning av
unge dommere. Dette har sin bakgrunn i at alle deltagende nasjoner
plikter å stille med dommere, og
dette har vært utfordrende. USPE har

tatt tak i dette og vil dekke omkostninger.
Danskene jobber også med
utarbeiding av en manual for arrangement av Nordiske mesterskap. Den
forventes å være klar i disse tider.
I det nordiske samarbeidet befinner opprinnelig følgende nasjoner seg: Island, Danmark, Finland,
Sverige og Norge. Situasjonen er den
at Sverige har meldt seg ut av USPE
og midlertidig også det nordiske
samarbeidet. Dette er beklagelig

ARTIKKEL

og har skapt problemer, spesielt for
det nordiske samarbeidet. Antallet
nasjoner er så vidt lavt og det er ulikt
hvilke idretter de ulike land satser
på. For å sikre nok deltagelse har vi
invitert Estland inn i det Nordiske
fellesskap slik at de vil være representert i noen konkurranser. I den
forbindelse er det utviklet nytt medaljesett hvor logo fra Estland er tatt
inn. De gamle medaljene vil bli brukt
der hvor Estland ikke er representert.
Vi håper alle at Sverige kommer inn i
fellesskapet igjen.
Vår tradisjonsrike konkurranseform Feltsport er under
vurdering. Det er en krevende øvelse
for arrangørene og det er utfordringer knyttet til valg av type våpen.
Dette vil vi komme tilbake til. Norge
arrangerte Nordisk politimesterskap
i o-løp / feltsport i Evje, Kristiansand
30.8 – 2.9.2016.
7. – 9. oktober 2016 ble det arrangert Europeisk kongress USPE.
Foruten valg av representanter var
den viktigste saken spørsmålet om
sivilt ansatte skulle få anledning til å

delta i Europeiske Politimesterskap.
Forslaget ble nå som sist gang fremmet av England. De nordiske landene
stemte imot forslaget. Det ble også
nedstemt denne gang. Vårt argument
er at det er vanskelig nok å forsikre
seg om at deltagerne har politi-tilhørighet slik som statuttene er i dag.
Hvis det skulle bli tilstrekkelig med et
ansatt-bevis vil utfordringen bli enda
større. Ved å åpne opp for sivilansatte vil for eksempel midlertidig ansatte sivilister kunne fortrenge polititjenestemenn fra konkurransene. Vår
bekymring er at det kunne bli utslag
av stor kreativitet for å få med deltagere som ikke har reell tilknytning
til politiet. Uansett konkurranse må
det være et tak for antall deltagere i
slike mesterskap. Samtidig ønsker vi
å ha med de beste politiutdannede
med politimyndighet. Vi er fornøyde
med utfallet av avstemningen.
6. – 11. mars 2017 holdes Europeisk politimesterskap i ski, alpint og
langrenn, i Østerrike.
24. – 31. mai 2017 er det Europeisk politimesterskap i Volleyball i
Bulgaria.

23. – 30 juni 2017 er det Europeisk politimesterskap i tennis i
Ungarn.
Flere mesterskap følger deretter.
Viser til www.uspe.org
Norge vil være representert i alle tre
konkurranser.
Ved USPE-kongressen i Berlin i høst
ble danske Gunnar Andersen valgt
som visepresident i USPE og danske
Ole Jacobsen som teknisk delegat
i teknisk komite`. Finske Marko
Tørmanen ble valgt inn i USPE`s
Executive komite`. Vi gratulerer våre
solide og kjære danske og finske
kolleger med valget! Norden er dermed godt representert.
Per Arne Frengen
Nestleder NPI
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Lisbeth L. Ulriksen - Grenleder

EPM FOTBALL 2016

Nr. 8 Hege Nordvik.

BRONSEMEDALJE TIL DE
NORSKE JENTENE I DET ANDRE
EPM I FOTBALL
Det 2. offisielle EPM for damer ble arrangert i Praha 20.06–27.06.16.
Norge fikk 4. plass i EPM Danmark
for 4 år siden og var med det direkte
kvalifisert. De norske jentene hadde
en to-dagers treningssamling tre
uker før avreise, og stilte med en
sterk tropp. Det var 10 debutanter
i troppen.
Norge – Danmark
Tirsdag 21.06.16 kl. 16.00 var det
klart for Norges første kamp. Det
var mot Danmark, et lag vi har spilt
mot mange ganger. Kampen startet
friskt med et høyt tempo. Etter bare
noen få minutter ble Line Vikan taklet
bakfra og landet på skulderen. Line
måtte ut og Danmark scoret på et
SIDE
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langskudd før Norge rakk å få inn en
ny spiller.
Etter 10 minutter i første omgang
har Norge corner ved Lena Aanensen,
som havner hos Birgitte Hauge og
stillingen er 1-1.
Begge lag spiller bra fotball og det er
målsjanser til både Norge og Danmark.
Etter 59 minutter blir det slått en
lang ball over til høyre kant, Birgitte
Hauge. Hun demper ballen og klinker
den rett i mål. Etter 62 minutter
er det igjen nydelig spill av Norge
som ender hos Aina Ødegaard. Hun

setter ball i mål fra 16 meter. Etter
dette har Norge flere store sjanser.
Kampen ender med 3-1 seier til
Norge.
Norges startoppstilling:
Ingvild Johansen, Line Vikan,
Madeleine Holmvik, Ingvild Kleivane,
Marte Berteussen, Hege Nordvik,
Lena Aanensen, Else Vassbø, Birgitte
Hauge, Marte Liback, Nina Mørkved.
Innbyttere som ble benyttet: Silje
Kronkvist, Mia Jahr, Aina Ødegaard,
Oda Troøyen, Silje Dyrkolbotn.

EPM FOTBALL 2016

15. Mia Jahr.

6. Else Vassbø og 18. Ingvild Kleivane.

Norge - England
Onsdag 22.06.16 kl. 16.00 var det
kamp mot England. Begge lag går ut
i høyt press og det er høyt tempo i
kampen. Begge lag har flere sjanser,
og etter 17 minutter scorer Norge
med et nydelig veggspill som ender
hos Else Vassbø. Hun lobber ballen
over keeper. Etter at Norge scorer
legger England seg lavere i banen og
Norge har full kontroll på kampen.
2. omgang fortsetter slik som 1.
omgang sluttet. Norge har full
kontroll på kampen, men England
er farlig frempå noen ganger. Norge
har mange målsjanser uten å klare å
omsette dem i mål i løpet av 2 omgang. Etter 72 minutter bryter Ingvild
Kleivane en dårlig pasning i forsvaret
til England og setter fart med ballen.
Hun avslutter fra 25 meter og legger
ballen nydelig i lengste hjørne. Norge
vinner 2-0 og er sikret semifinale.

Fra høyre, 6. Else Vassbø, 15. Mia Jahr, Marthe
Berteussen og 1. Ingvild Johansen.

Norge - Tsjekkia
Torsdag 23.06.16 kl. 16.00 var siste
kamp i gruppespillet mot Tsjekkia.
Ved seier eller uavgjort møter Norge
Frankrike i semifinalen. Ved tap møter Norge et meget sterkt tysk lag.
Begge lag åpner med et lavt press i
det varme været. Det er over 30 grader i skyggen og stekende sol. Norge
har tilsynelatende god kontroll bakover, men får et noe uforståelig frispark i mot seg midt på egen halvdel.
Frisparket ender i mål, og frustrasjonen melder seg. Norge fortsetter å
spille ball mot et tamt tsjekkisk lag.
Det vil seg ikke helt for det norske

laget. Norge har god kontroll bakover,
men sliter med å være nok aggressive i det lave presset og blir liggende
for lavt til tider.
Etter pause legger Norge seg høyere
i banen og får flere gode sjanser uten
at det resulterer i mål. Norge styrer
kampen, legger om til 3-3-4, men
klarer ikke å score mål. På slutten får
Marte Leine to gule kort og blir utvist.
Dommeren legger til 7 minutter pga.
skader og uthaling av tid. Norge har
flere store sjanser, men må skuffet
innse at det ble tap. Norge møter
derfor storfavoritten Tyskland i semi»
finale på lørdag.

Norges startoppstilling:
Eirin Vinje, Silje Kronkvist, Madeleine
Holmvik, Marte Leine, Marte Berteussen, Lena Aanensen, Else Vassbø, Mia Jahr, Nina Mørkved, Marte
Liback, Birgitte Hauge.
Innbyttere som ble benyttet: Hege
Nordvik, Ingvild Kleivane, Aina
Ødegaard, Silje Dyrkolbotn, Oda
Troøyen.
Gult kort: Birgitte Hauge.

17. Birgitte Hauge, 13. Silje Kronkvist og Marte Leine helt til høyre.
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Norges startoppstilling:
Ingvild Johansen, Aina Ødegaard,
Marte Leine, Silje Dyrkolbotn, Marte
Berteussen, Oda Troøyen, Else
Vassbø, Nina Mørkved, Hege Nordvik,
Marte Liback, Ingvild Kleivane.
Innbyttere som ble benyttet: Birgitte
Hauge, Silje Kronkvist, Lena Aanensen, Mia Jahr, Madeleine Holmvik.
Gule/røde kort: Marte leine 2 gule
kort = rødt.
Semifinale Norge – Tyskland,
lørdag 25.06.16 kl. 10.00
Norge møtte de antatte favorittene
Tyskland i semifinalen. Tyskland
hadde gått gjennom mesterskapet
omtrent uten å møte motstand
og hadde stort sett blitt møtt med
veldig lavt press. Det var et meget
tent norsk lag som gikk utpå banen
og startet i et nokså høyt press.
Tyskerne ble presset til å gjøre feil
og ble ganske raskt frustrert ute på
banen. Begge lag spilte god fotball og
kom seg til sjanser. Tyskland snappet
dessverre en dårlig pasning og scoret
alene med keeper etter 15 minutter.
Norge holdt oppe et voldsomt trykk
til tross for mange slitne bein etter
4 kamper i ekstrem varme. Tyskland
holdt ledelsen helt inn, men Norge
var helt på høyde hele kampen. Mot
slutten av andre omgang scoret
Norge på et frispark, men målet ble
annullert grunnet dytt i ryggen. I de
siste minuttene av kampen får Tyskland en corner. Norge står igjen med
4 spillere på topp i håp om en klarering og en siste sjanse. Det endte
i tysk mål, og Norge tapte dermed
2-0 etter en hederlig innsats. Det var
spenning til siste minutt.
Norges startoppstilling:
Eirin Vinje, Line Vikan, Marte Berteussen, Madeleine Holmvik, Silje
Kronkvist, Else Vassbø, Lena Aanensen, Hege Nordvik, Mia Jahr, Aina
Ødegaard, Birgitte Hauge.
Innbyttere som ble benyttet: Ingvild
Kleivane, Nina Mørkved, Ingvild Johansen, Marte Liback.
Bronsefinale Norge – Tsjekkia,
søndag 26.06.16 kl. 10.00
Norge møtte vertsnasjonen Tsjekkia
SIDE
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i bronsefinalen. De norske jentene
var ekstremt motivert for å ta hjem
seieren etter å ha tapt i gruppespillet. Det var mange slitne bein, men
kampen startet i et høyt tempo.
Norge skapte flere sjanser, men
klarte ikke omsette det i mål. Etter
hvert kom Tsjekkia mer inn i kampen
og det var flere sjanser til begge lag.
Kampen var helt jevn og stillingen var
0-0 til pause.
Andre omgang er lik som første,
begge lag har gode sjanser uten å
score. Etter 70 minutter utnytter
Tsjekkia at en norsk spiller snubler
i forsvaret og setter ballen i mål.
Norge klarer å holde trykket oppe og
utligner etter 78 minutter ved Else
Vassbø på corner. Det ender 1-1 og
går til ekstra omganger. Tsjekkia har
flere store sjanser blant annet i tverrligger, men i siste minuttet av andre
ekstra omgang scorer Marte Leine
nydelig alene med keeper. Norge
vinner bronsefinalen!!!
Norges startoppstilling:
Eirin Vinje, Line Vikan, Marte Berteussen, Madeleine Holmvik, Silje
Kronkvist, Else Vassbø, Lena Aanensen, Hege Nordvik, Mia Jahr, Aina
Ødegaard, Birgitte Hauge.
Innbyttere som ble benyttet: Ingvild
Kleivane, Nina Mørkved, Marte Leine.
Gult kort: Marte Berteussen
Debutanter i årets mesterskap:
Ingvild Kleivane, Eirin Vinje,
Madeleine Holmvik, Marte Berteussen, Else Vassbø, Birgitte Hauge,
Marte Leine, Marte Liback, Mia Jahr,
Oda Troøyen.
Finale Tyskland - Frankrike
Frankrike slo Tsjekkia 2 – 1 i den
andre semifinalen, og dermed ble
det de samme lagene som møttes i finalen som i det første EPM
i damefotball i 2012: Tyskland
og Frankrike. Tyskerne forsvarte
mesterskapet med en sikker 3- 0
seier.

EPM FOTBALL 2016

Bronselaget: Bakre rekke fra v: Ketil Lund (delegat), Lisbeth Ulriksen, Else Vassbø, Madeleine Holmvik, Marte Liback, Ingvild Kleivane, Marte
Leine, Birgitte Hauge og Trond Olsen (trener). Midtre rekke fra v: Hege Nordvik, Silje Kronkvist, Nina flo, Lena Aanensen, Aina Ødegaard, Ingrid
Christensen. Fremste rekke fra v: Marte Berteussen, Silje Dyrkolbotn, Eirin Vinje, Ingvild Johansen, Line Vikan og Mia Jahr.

Resultater EPM fotball,
damer 2016

Norges kamper i EPM fotball,
damer 2016

1.

Tyskland

Gruppespill

2.

Frankrike

3.

Norge

4.

Norge – Danmark 3 – 1 ( 1 – 1 )
Norge – England

2–0(1–0)

Tsjekkia

Norge – Tsjekkia

0–1(0–1)

5.

Nederland

Semifinale

6.

England

Norge – Tyskland

7.

Østerrike

Bronsefinale

8.

Danmark

Norge – Tsjekkia

0–2(0–1)
2 – 1 ( 0 – 0 ) e.e.o.
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Per Olaf Nordli – Referent

EPM HÅNDBALL 2016

Norge klar til kamp.

EUROPEISK POLITIMESTERSKAP I HÅNDBALL
SILKEBORG, DANMARK 29. mai – 5. juni 2016
Norge reiste til EPM i Silkeborg med
en tropp bestående av 14 spillere,
trenere, og to fra styret. Vi reiste
til Danmark søndag 29. mai og ble
innkvartert sammen med de andre
lagene på Scandic Silkeborg som
lå rett utenfor bygrensen. Det ble
gjennomført en trening etter ankomst for å samkjøre laget og for å
få ut reisestølheten.

Andreas Ingebrigtsen
Øyvind Myhr Martin Frøiseth
Christian Berge
Per Riddervold
Eirik Røneid Larsen

Norge stilte med følgende mannskap:

Mandag 30. mai:

Knut Aas
Henrik Eriksen
Ronald Putans
Anders Morken
Felix Kurtseifer
Jonar Rennemo
Gjermund Dale
Trond Hægstad
Harald Simonsen
SIDE
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Trener: Tom Nitschke
Lagledere: Lars Njøsen, Trude
Rønningen, Bjørn Iden
Delegat: Per Olaf Nordli

Det ble på formiddagen gjennomført
en lett treningsøkt hvor spillesystemer ble drillet.
Kamp kl. 1700 Norge – Sveits.
Kampen startet i et høyt tempo
og godt spill, men kvaliteten på
skuddene ble for dårlig. Heldigvis
hadde vi et bra forsvarsspill og en

meget god keeper i Per Riddervold,
som reddet det meste. Mot slutten
økte skuddkvaliteten, mens forsvar
og keeper var av samme kvalitet
og Norge kunne gå til pause med
10 – 3.
I andre omgang fortsatte det høye
tempoet og det løsnet skikkelig i
angrep. Mange fine kombinasjoner
og spillesystemene satt som de
skulle. Skuddkvaliteten var god.
Det ble litt slappere i forsvar, som
er en vanlig reaksjon når en leder
såpass mye etter første omgang.
Sveits hevet også sitt spill, men kom
ikke nærmere i målprotokollen.
Sluttresultat:
Norge – Sveits 27 – 20.
Tirsdag 31. mai:
Lett treningsøkt om formiddagen

EPM HÅNDBALL 2016

Anders Morken scorer et av sine mange mål i EPM 2016

hvor opplegget til ettermiddagens
kamp mot storfavoritten Tyskland
ble diskutert og kampplanen ble
lagt.
Kamp kl. 1700: Tyskland – Norge.
Kampen startet i et forrykende
tempo, hvor det ble gjort flere personlige feil og mange dårlige skuddavleveringer. Tyskland ledet 10 – 3
etter litt over 10 minutter. Tyskerne
hadde da scoret 7 mål på rush. Tom
tok time-out og manet spillerne til å
spille på det vi var gode på og sette
skuddene. Dette medførte at Norge
tok over spillet og spilte meget godt.
Angrep- og forsvarsspillet var helt
fantastisk og til pause var resultatet
14 – 10 til Tyskland.
I andre omgang fortsatte Norge
sitt gode spill og etter 10 minutter
var resultatet 15 – 14 til Tyskland.
Det Tyske laget var tydelig rystet. I
de fem neste minuttene brente vi
en straffe og to 100 % sjanser som
medførte to tyske rush og mål. Resten av kampen ble vi liggende disse
3 – 4 mål etter og måtte konstatere
at med en bedre åpning, så kunne vi
ha gjort kampen meget jevn. Sluttresultat: Tyskland – Norge 25 – 21.
Onsdag 1. juni:
Lett treningsøkt om formiddagen
hvor opplegget til ettermiddagens
kamp mot Ungarn ble lagt. Vi måtte
vinne for å gå til sluttspillet.

Kamp kl 1700: Ungarn – Norge.
Laget var heltent på å vinne kampen
for å gå til semifinale. Dette gjenspeilte seg i spillet i første omgang.
Vår kaptein Henrik Eriksen ledet sine
tropper godt og vi styrte kampen fra
avkast. Kombinasjoner og systemer
satt som de skulle og forsvarsspillet
hadde den nødvendige intensiteten.
Keeper sto godt, noe som medførte
flere rush-mål. Vi ledet 17 – 13 til
pause.
I andre omgang fortsatte vi å styre
spillet og slapp aldri Ungarn inn i
kampen. Kampen var til tider hard,
noe som medførte at flere av våre
spillere ble skadet. Tape og isposer
ble forbruksvare.
Sluttresultat:
Ungarn – Norge 28 – 33.
Fredag 3. juni.
Lett trening hvor en samtidig fikk
testet skadesituasjonen. Vi visste
allerede torsdag morgen at skadesituasjonen gjorde at vi måtte kalle
inn en ny spiller, Eirik Røneid Larsen,
som stilte på kort varsel.
Kamp kl 1700: Danmark – Norge
Vi startet kampen meget godt.
Forsvar og angrep satt som det
skulle og vi ledet med 5 mål halvveis
ut i 1. omgang. Dessverre fikk vi to
nye skader og vi hadde da bare 6

Norges trener Tom Nitschke.

«friske» utespillere igjen. Danmark
begynte også å få spillet sitt til å
fungere ettersom våre spillere ble
slitne. Pauseresultat 13 – 12 til
Norge. Tom måtte over på plan C
for å prøve å få spillet til å fungere. Til tross for heroisk innsats fra
spillerne, ble de for slitne de siste
20 minuttene. Etter 10 minutter i
2. omgang gikk vi fra uavgjort til et
stortap.
Sluttresultat:
Danmark – Norge 29 – 21.
Lørdag 4. juni.
Kamp om 3. plass: Norge – Frankrike
Vi startet kampen veldig positivt
ut fra skadesituasjonen. Kampen
bølget frem og tilbake gjennom hele
første omgang. Angrep og forsvar
satt som det skulle og vi var effektive i våre avslutninger på mål. Keeper
Knut Aas sto meget godt sammen
med det norske forsvaret. Vi ledet
kampen de første 20 minuttene,
men ble slitne mot slutten og
Frankrike ledet med 2mål til pause.
13 – 11.
I andre omgang holdt laget følge
med Frankrike de første 10 minuttene, men fra da og ut styrte
Frankrike kampen. Vi hadde ikke
innbyttere og de 6 ute på banen ble
meget slitne. De norske spillerne ga
aldri opp og vi kan være stolte over »
POLITIIDRETT FEBRUAR 2017
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Politilandslaget håndball 2016.

gjennomføringen av kampen.
Sluttresultat:
Frankrike – Norge 29 – 25.
Finale Tyskland – Danmark
Finalekampen sto mellom storfavoritten Tyskland og vertsnasjonen
Danmark. Tyskerne viste med det
samme at de hadde til hensikt å
ta EPM-gullet også denne gangen. Danskene hang godt med de
første 10 minuttene av kampen,
men deretter ble de fraløpt. Hver
eneste misbrukt målsjanse eller

SIDE
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feilavlevering fra danskenes side
ble straffet med et tysk kontramål.
Tyskland vant kampen 36 – 20 etter
16 – 9 ved pause. Et fortjent EPM til
Tyskland.

hallen og transport var av god kvalitet. I tillegg hadde Norge den beste
guiden i Anita Wessel. Maken til
oppfølging som det norske laget fikk
av henne, skal du lete leeenge etter.

Det har blitt arrangert 15 EPM
håndball og vår 4. plass i turneringen er tangering av tidligere
besteresultat. Vi har bare en gang
tidligere kvalifisert oss til semifinale.
Vi er samtidig forhåndskvalifisert til
neste EPM.

Under banketten ble Tom Nitschke
hedret og tildelt hedersmedalje fra
USPE for sin innsats som trener
for det norske dame- og herrelag
gjennom flere år.

Danskene gjennomførte et prikkfritt
mesterskap hvor hotellet, maten,

Anders Morken ble kåret til turneringens mest verdifulle spiller.

Resultater EPM håndball,
menn 2016

Norges kamper i EPM håndball,
menn 2016

1.

Tyskland

2.

Danmark

3.

Frankrike

4.

Norge

5.

Ungarn

Gruppespill
Norge – Sveits
27 – 20 ( 10 – 3 )
Norge – Tyskland		
21 – 25 ( 10 – 14 )
Norge – Ungarn		
33 – 28 ( 17 – 13 )

6.

Hellas

7.

Sveits

8.

Østerrike

POLITIIDRETT FEBRUAR 2017

Semifinale
Norge – Danmark			
21 – 29 ( 13 – 12 )
Bronsefinale
Norge – Frankrike		
25 – 29 ( 11 – 13 )

EPM HÅNDBALL 2016

Medaljeseremoni EPM håndball 2016.

Anders Morken lengst til høyre sammen med EPM’s all-star team.

Tom Nitschke (i midten) mottar hedersmedalje fra USPE.
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Tommy Lars Johnsen

EPM TERRENGLØP 2016

David Andre Aasen og Frode Stenberg.

EUROPAMESTERSKAP I
TERRENGLØP I COVENTRY, ENGLAND 2016.
Frode Stenberg løp inn til en sterk 17. plass
i det 90 mann store startfeltet.
Norges Politiidrettsforbund stilte
med to deltagere: Frode Stenberg,
Romerike og David Andre Aasen,
Oslo og to ferske representanter
fra styret i NPI: Tommy Johnsen og
Arne Sindre Gilje under årets EPM i
terrengløp i England. Alle deltagerne
og funksjonærene ble innlosjert på
Chesford Grange hotell i Warwickshire i Coventry. Selve terrengløpet
ble arranger en liten kjøretur unna
ved Princethorpe College. Her hadde
arrangøren laget ei flott 4 km lang
terrengløype. Damene skulle løpe
2 runder og herrene skulle løpe 3
runder. 137 løpere, 47 damer og 90
herrer fra 21 forskjellige land deltok
SIDE
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i løpet. Dette gjør EPM i terrengløp
til et av de største EM for politifolk.
Dagen før løpet var vi ute for å se
på løypa. Det var godt å komme på
grønt gress etter å ha forlatt snøen
hjemme i Norge. NPIs to løpere
Frode Stenberg og David Andre
Aasen var godt fornøyd med løypa
og gledet seg til løpsdagen.
Torsdag 23.03.16 var vi klare for
løp. Frode og David følte seg i fin
form. Damene startet først. Løpet
ble vunnet av tyske Tabea Themann
tett fulgt av tyske Domenika Mayer
og Silviya Danekova fra Bulgaria.

Da alle damene var kommet i mål
var det klart for mennene. Det var
et stort felt på 90 menn som løp ut.
Som i dameklassen ble herreklassen
dominert av tyske løpere. De tok
de fire første plassene. Det ble en
suveren seier til Manuel Stockert
etterfulgt av Tom Groschel og Mario
Wernsdorfer. Frode løp inn til en
flott 17 plass og David ble nummer
41. Guttene var godt fornøyde og
løpet gav mersmak.
Tyskerne tok fem av seks mulige
medaljer – de tok selvfølgelig også
lagsseieren både i dame- og herreklassen.

EPM TERRENGLØP 2016

Norges tropp EPM terrengløp 2016. Fra v: Frode Stenberg, David Andre Aasen, Tommy Johnsen og
Arne Sindre Gilje.

Frode Stenberg.

Arrangøren fikk gode tilbakemeldinger på at de hadde gjennomført et
godt mesterskap. Våre to løpere ser
frem til nye utfordringer og vil være
gode ambassadører for NPI i årene
fremover.
		

David Andre Aasen.

RESULTATER:
MENN – 12 km
1.
2.
3.
16.
17.
41.

Manuel Stockert
Tom Groschel
Mario Wernsdorfer
Thorkild Sundstrup
Frode Stenberg
David Andre Aasen

Tyskland
Tyskland
Tyskland
Danmark
Norge
Norge

35.50
37.10
37.18
39.05
39.08
42.07

Tyskland
Tyskland
Bulgaria

29.07
29.12
29.22

KVINNER – 8 km
1.
2.
3.

Tabea Themann
Domenika Mayer
Silviya Danekova

Fullstendig resultatliste finner dere på NPIs hjemmeside: www.politiidrett.no
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Leif Birger Bø

PM SKYTING 2016

Sina Busk trefaldig nordisk mester.

NORDISK POLITIMESTERSKAP
I SKYTING I TALLIN, ESTLAND
15.–18. SEPTEMBER 2016.
Sina Busk trippel nordisk politimester – totalt syv
gull til Norge.
Estland kom inn som fullverdig
medlem i nordisk politiidretts
sammenheng våren 2015. I den
anledning påtok de seg å arrangere
Nordisk politimesterskap i skyting
2016.
Skyte programmet er rimelig
omfattende med sportspistol,
standardpistol, luftpistol, luftrifle,
halvmatch miniatyr og 60 skudd ligg
miniatyr for kvinner. Øvelsene for
menn er grovpistol standardpistol,
luftpistol, luftrifle, helmatch miniaSIDE
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tyr og 60 skudd liggende miniatyr.
50 m fripistol og silhuettpistol er
åpen for både kvinner og menn.
Sverige hadde ingen deltakere med
og ingen av de øvrige deltakende
nasjoner Estland, Finland, Danmark,
Island og Norge stilte med fulle lag.
Fra Norge deltok flg. utøvere:
Ingeborg Gran, Kjersti Sandvik,
Karoline Aal Vesterdal pistol kvinner, Vegard Vingen Nerland pistol
menn, Sina Busk, Kristina Olsen,
Turid Sæther Hammerbeck, rifle

kvinner og Jørn Dalen, Ottar Steinstø, Mikkel Voll Stokkli og Stein Erik
Bergersen rifle menn. Njaal Hope
representerte NPI og undertegnede
ble forespurt om å være trener for
laget, og med bakgrunn som både
mangeårig skytter på landslaget,
og som styremedlem i NPI med bla
ansvar for skyting var valget enkelt.
De to æresmedlemmene Thore
Daae Olseng og Johan Fjærestad var
i tillegg invitert med som gjester.
Turen startet med en minisamling

PM SKYTING 2016

Utstyret sjekkes.

På vei til nye konkurranser.

onsdag 14.09. i Alfhallen Borgen, en
innendørs skytehall i nærområdet
til Jørn Dalen. Han hadde på forhånd
gjort en grundig jobb med å finne
aktuelle skyttere, (godt hjulpet av
Ingeborg Gran), klargjort reisedokumentene og ordnet med standplass ledelse der pri 1 var å få kjørt
gjennom diverse finaleskytinger, før
turen gikk til Tallin via Stockholm.
Etter en lang flyreise med forsinkelser ble vi omsider innlosjert på
hotell Dzingel i utkanten av selve
bykjernen.
Selv om vi var sent i seng, fikk
laget senket skuldrene torsdag, og
gjennomført en god treningsøkt
på skytebanen, i motsetning til
flere av de andre nasjonene som
hadde en sen ankomst torsdag.
Etter at treningen var avsluttet for
dagen, ble alle våpen låst inn på
skytebanen. Den offisielle åpnings
seremonien ble avholdt med flaggheising og taler utenfor skyteanlegget. Deltakerne ble ønsket velkommen av Director General of the
Estonian Police and Border Guard
Bord, E. Vaher og Secretary General
og Estonian Police Sport Association
M. Arro.
Torsdag kveld ble det avholdt
teknisk møte, hvor skyte tekniske beslutninger ble tatt. I løpet
av møtet ble det bla bestemt at
øvelsene helmatch 3 x 20 skudd for
kvinner og 3 x 40 skudd menn skulle

Kontroll av utstyret hører med.

slås sammen i en åpen klasse der
programmet til mennene ble fulgt.
Fredag 16.09. startet med luftpistol
menn. Konkurransen ble delt opp i
to lag grunnet liten banekapasitet.
12 deltakere var påmeldt i denne
disiplinen, tre fra Danmark, to fra
Finland, tre fra Estland, tre fra Island
og Norges representant Vegard V.
Nerland. Konkurransen ble vunnet
av Jarmo Salo fra Finland, fulgt av
Ricky Winther og Hans C. Laubel fra
Danmark. Vegard endte på tolvte
plass i sin debut. Lagskytingen ble
vunnet av Danmark foran Estland og
Island.
Neste konkurranse var luftrifle menn. Halve laget bestod av
norske utøvere. Når siste skudd
var talt opp sto Mikkel V. Stokkli
igjen som suveren nordisk mester
med Ottar Steinstø på sølvplass.
Stein Erik Bergersen havnet på den
sure fjerde plass kun 1.5 poeng bak
bronseplassen.
Luftpistol kvinner startet så med tre
norske deltakere, Ingeborg Gran og
de to debutantene Kjersti Sandvik
og Karoline Aal Vesterdal. Ingeborg
var regnet i favorittsjiktet og skuffet
ikke. Av elleve deltakere ble hun
nordisk mester med poengsummen
368. Karoline endte på niende plass
og Kjersti på ellevte plass. I lagkonkurransen fikk Norge bronsemedalje.

Dagens siste øvelse var luftrifle
kvinner. 60% av deltakerne var de
norske utøvere Sina Busk, Kristina
Olsen og Turid S. Hammerbech, i
tillegg til en skytter fra Estland og
en fra Danmark. Seier til Sina var
forventet og hun innfridde til de grader. Sina presterte å skyte 16 poeng
over fullt hus, da det i konkurransen
ble regnet med desimaler. Turid fikk
sølv og Kristina fikk bronse.
Etter middag samlet det norske
laget seg for å feire Norges innsats første dag. 3 gull, 2 sølv og 1
bronse i tillegg til ett lag bronse ble
beholdningen denne dag. De andre
nasjonene ble også invitert, og kom
sigende etter hvert.
Lørdag var Turid den eneste norske
skytter som ikke var i aksjon.
Ingeborg, Karoline og Kjersti deltok
i 25 m sportspistol, mens Vegard
deltok i mennenes øvelse 25 m senter fire(grov)pistol. Begge klassene
skjøt samtidig, og når alle skudd i
pistolkonkurransene innledningsvis var talt opp, endte Ingeborg på
femte plass i kvinne konkurransen. Dette kvalifiserte til finale
plass. For Karoline og Kjersti endte
konkurransen her. I en spennende
finale avanserte Ingeborg til tredje
plass og kunne innkassere bronsemedaljen. Mennene skjøt ikke finale
i grovpistol, og Vegard endte på
niende plass. Tolv skyttere var med
»
i mennenes konkurranse.
POLITIIDRETT FEBRUAR 2017
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Fra standplass pistol.

Sina og Kristina skjøt helmatch 3 x
40 skudd sammen med mennene i
åpen klasse. Det så ikke ut som om
våre to norske kvinner ble vippet av
pinnen av den grunn. Etter innledende skyting ledet Sina klart foran
Kristina og Mikkel. Ottar lå på fjerde
plass og Stein Erik på femteplass. I
finalen startet alle med blanke ark,
uten at dette gjorde store utslag på
det endelige resultatet. Sina gruset
de andre sju i finalen og sikret seg
gull medaljen. Kristina og Mikkel
fulgte opp med sølv og bronse medalje. Ottar beholdt sin fjerde plass
han hadde etter innledende skyting
mens, Stein Erik endte på sjuende
plass. Tre kvinner og seks menn
deltok i konkurransen.
Dagens siste øvelse var silhuettpistol åpen klasse. Norges eneste
deltaker var Ingeborg, som ikke
klarte å hevde seg i toppen her.
Øvelsen etter finale skyting ble vunnet av Jarmo Salo fra Finland, foran
Jan Poulsen og Børge B. Jensen fra
Danmark.
Søndag var mesterskapets siste
konkurranse dag men dog heller
ingen hviledag. Programmet var
tettpakket og dagens øvelser bestod
SIDE
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av standardpistol kvinner og menn,
60 skudd liggende miniatyr kvinner
og menn(+ finale) og tilslutt fripistol
åpen klasse.
En kan trygt si at Norge også denne
dagen markerte seg. Ingeborg
tok gull foran Ranna og Anne fra
Danmark i standard pistol. Kjersti og
Karoline kom på sjette og syvende
plass. Klasse menn ble nok en gang
vunnet av Jarmo fra Finland foran
Jan og Keld fra Danmark. Vegard
endte på åttende plass av 12 deltakere.
I konkurransen helmatch 60 skudd
liggende kvinner var nok en gang
Sina uslåelig og tok en suveren
førsteplass. Kristina fulgte opp
med en solid sølvplass foran de to
øvrige deltakerne. I klasse men var
det duket for første konkurranse
opptreden til Jørn Dalen. Han
skuffet ikke og ledet konkurransen etter innledende skyting foran
Tapio Kajan fra Finland og vår egen
Mikkel på tredje plass. Ottar endte
på fjerde plass og alle fikk delta i
finalen da det kun var åtte deltakere
med. Etter finalen var resultatlisten noe endret da Mikkel skjøt
seg opp til førsteplass foran Jørn

på sølvplass og Madis fra Estland
på bronseplass. Ottar beholdt sin
fjerdeplass.
Søndagens siste øvelse var 50 m
fripistol åpen klasse. Ingeborg og
Vegard representerte Norge i konkurransen hvor ti deltakere var med.
Vegard ble utslått, men Ingeborg
lå på fjerde plass før finalen. Under
finalen var det tegn som tydet på
at hun var i ferd med å avansere til
tredje plass. Ett singel skudd ødela
for dette og hun endte tilslutt på
sjette plass. Jarmo Salo fra Finland
viste seg nok en gang som den
beste skytteren foran Aleksandr fra
Estland og Hans C. fra Danmark på
bronseplass
Alle konkurranser var nå unnagjort
etter lange dager på skytebanen.
Norge gjorde en meget hederlig
innsats selv om flesteparten av
de norske utøverne debuterte på
landslaget. Endelig resultatet ble
7 gull 5 sølv og 3 bronsemedaljer
individuelt og 2 bronsemedaljer til
Ingeborg, Kjersti og Karoline i lagskyting luftpistol kvinner og
25 m sportspistol.
Arrangør gjorde en hederlig inn-

PM SKYTING 2016

Politilandslaget i skyting 2016.

sats og fikk positiv omtale på
avslutningsseremonien søndag
kveld. Reisen hjem startet tidlig
mandag morgen, med avskjed på
Gardermoen. Som trener for laget
vil jeg nok en gang takke alle for
en fin opplevelse både sportslig og
sosialt, og det gjør en pensjonert
politilandslagsskytter godt å se at
det spirer i miljøet og oppfordrer
dere alle til å ta disse positive opplevelsene med videre, og ved å ufarliggjøre deltakelsen også forsøke å
dra med flere i «miljøet».
Lykke til videre både med skytingen
og karrieren.
Med skytterhilsen
Leif Birger Bø

NORSKE MEDALJEVINNER NPM SKYTING 2016
GULL
Sina Busk
Sina Busk
Sina Busk
Ingeborg Gran
Ingeborg Gran
Mikkel Voll Stokkli
Mikkel Voll Stokkli

Luftrifle
Helmatch, miniatyr
60 skudd liggende, miniatyr
Luftpistol
Standardpistol
Luftrifle
60 skudd liggende, miniatyr

SØLV
Kristina Olsen
Kristina Olsen
Turid Sæther Hammerbeck
Ottar Steinstø
Jørn Dalen

Helmatch, miniatyr
60 skudd liggende, miniatyr
Luftrifle
Luftrifle
60 skudd liggende, miniatyr

BRONSE
Kristina Olsen
Ottar Steinstø
Ingeborg Gran

Luftrifle
Helmatch, miniatyr
Sportspistol

Fullstendig resultatliste finner dere på NPIs hjemmeside www.politiidrett.no
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PM INNENDØRSFOTBALL 2017

SO OPIL vant oldboysklassen etter 2-1 seier på sudden death mot Ålesund.

POLITIMESTERSKAPET I FOTBALL,
INNENDØRS KRISTIANSAND,
16.–18. januar 2017.
Kristiansand var vertskap for årets innendørs
fotball-PM. De sørget for nok et vellykket politimesterskap.
Etter endt sluttspill var årets politimestere kåret. Finalene ble spennende og tette oppgjør, hvor til slutt
PHS Stavern sto igjen som vinnere
i dameklassen, OPIL Grønland vant
herreklassen og SO Oslo i old boysklassen. Sør-Vest gikk av med seieren
i veteranklassen.
Årets innendørs politimesterskap i
fotball opplevde en del frafall siste
helgen, og endte derfor opp med 70
lag fordelt på de fire klassene. Det
var til sammen 515 deltakere. I år
SIDE
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var det få lag i Old Boys klassen, så
vi håper flere finner frem fotballskoene til neste år og melder seg på i
kampen om pokalen.
Kristiansand politiidrettslag var
arrangør og sørget for et flott
mesterskap. Sportslig er fasilitetene
fantastiske med Sørlandshallen og
krøllgress, samt hotellet som ligger i
umiddelbar nærhet.
Første semifinale i dameklassen ble
spilt mellom OPIL og PHS Stavern.

Studentene ledet 2-0, og kjempet i
mot presset fra OPIL. Mot slutten av
kampen fikk OPIL et mål, og jaget en
utligning. 20 sekunder før slutt fikk
OPIL et frispark farlig nært PHS sitt
mål. Det ble en enorm målsjanse,
men OPIL lykkes ikke å sette ballen
i mål. PHS Stavern var dermed klare
for finale med seier 2-1. Etter at
Bergen vant den andre semifinalen
mot Ålesund 4-2, var det klart at
årets finale ble mellom Bergen og
PHS Stavern. PHS Stavern var akkurat hakket bedre enn Bergen og vant

PM INNENDØRSFOTBALL 2017

uten at det lykkes. Grønland vant
3-1 til slutt. Østfold fikk bronsen
da Sør Trøndelag trakk seg fra
bronsefinalen.
Beste spiller i finalen ble Lars Eirik
Nielsen fra OPIL Grønland.
Den første semifinalen i Old Boys
klassen ble spilt mellom SO Oslo
og Bergen (3-2). I den andre semifinalen møttes Ålesund og Rogaland. Ålesund vant hele 6-0 og var
klar for finale mot SO Oslo.

PHS Stavern vant kvinneklassen med en 2-1 seier over Bergen i finale.

OPIL Grønland vant herreklassen etter et jevnt
oppgjør mot kollegane fra Majorstua.

OPIL vant bronsekampen i kvinneklassen mot
Ålesund med 3 - 0

Det ble en meget tett og spennende finale. SO gikk opp i ledelse 1-0
da det var 20 sekunder igjen av
kampen. Ålesund fyrte av et skudd
direkte fra avspark som gikk via en
SO spiller og i mål. Kampen ble så
blåst av for full tid, og det var klart
for ”sudden death”. I forbindelse
med at en SO spiller sparket bort
ballen etter deres scoring, ble han
utvist og SO måtte stille til ”sudden
death” med en spiller mindre de
første 3 minuttene.
Til slutt sto de igjen med en utespiller og keeper på hvert lag.
Ålesund kom i angrep og bommet
på mål. Keeperen til SO tok da med
seg ballen og driblet seg forbi utespilleren. Han satte ballen i mål og
SO dro i land seieren. Rogaland og
Bergen møttes til bronsefinale, og
Rogaland vant 3-0.
I finalen i veteranklassen møttes
Sør-Vest og Bergen, oppgjøret endte
4-2 Sør Vest kunne nok en gang
reise hjem med pokalen.
Beste spiller i veteranfinalen:
Øyvind Haaland.

Bergen PIL tapende finalister i kvinneklassen.

2-1. I bronsefinalen vant OPIL 3-0
over Ålesund, og sikret seg bronsen.

og OPIL Grønland – PIL Sør Trøndelag (5-0)

Beste spiller i dameklassen ble Hege
Nordvik fra PHS Stavern.

Finaleoppgjøret ble mellom OPIL
Grønland og Majorstua. Det ble et
tett oppgjør, hvor Majorstua forsøkte å stå i mot den etter hvert
velkjente taktikken til Grønland

Semifinalene i herreklassen ble spilt
mellom Majorstua og Østfold (3-2)

Vi takker Kristiansand politiidrettslag for et supert mesterskap!
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Morten Aanonsen – Sør-Vest Politidistrikt

PM BORDTENNIS 2016

Marthe Nilsen, OPIL slo alle gutta i PM bordtennis 2016.

”BORDTENNIS, NY SPORTSGREN I POLITIET”
I forbindelse med at NPI nå skal i gang igjen med
bladet Politiidrett, har jeg gledelig blitt forespurt
om å skrive en artikkel om bordtennis i norsk politi.
Som ung og nyutdannet politimann
tidlig på 90-tallet, var jeg heldig å
være del av et flott bordtennismiljø
i Oslo bedriftsidrettskrets for OPIL.
Ofte snakket vi også den gang om å
få i gang PM i bordtennis.
Det skulle gå ca. 25 år før det ble en
realitet!
Riktignok sendte NPI 3 spillere,
Halvor Aarås - OPIL, Bjørn Sigmund
Rolland - Hordaland og undertegnede - OPIL til Europeisk Politi Mesterskap/EPM i Malmø i 1995 der norsk
politi i det minste kunne skryte av å
ha vunnet et par kamper i EPM. EtSIDE
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ter EPM 1995 fortsatte OPIL å ligge
på topp i flere bedrifts-divisjoner i
bordtennis, noe OPIL fremdeles gjør.
Dessverre har ikke andre politidistrikt enn Oslo klart å skape et
bordtennismiljø i politiet selv om det
i de fleste distrikt er serier og konkurranser/stevner i bedriftsbordtennis. Dette må vi prøve å gjøre noe
med! Og det gjør vi nå!
Bordtennis i NPI av i dag:
I 2015 ble en ”ny vår” skapt for
bordtennis i norsk politi. Dette året
sendte NPI 4 spillere til EPM i Varna
i Bulgaria. Jacob Kristiansen-OPIL,

Marthe Nilsen-OPIL, Mathias Viken
Borgersen og undertegnede fra
Stavanger. Alle gikk videre i sine
grupper og Marthe tok en suveren
3. plass som Norges mest suverene
spiller!!
I tillegg sendte NPI ”landslaget” på
treningssamling i København mot
danskenes landslag.
Nok en milepæl var et faktum da
OPIL arrangerte NPI`s første PM
i bordtennis i Fokushallen i Oslo
onsdag 10/2 og torsdag 11/2 2016.

PM BORDTENNIS 2016

Aktivitet på mange bord.

Medaljevinnerne i PM bordtennis 2016. Marthe Nilsen, OPIL (gull), Jacob Kristiansen, OPIL (sølv), og
Morten Aanonsen, Rogaland (bronse).

25 spillere møttes til et PM med
fokus på lavterskel-tilbud med vidt
spenn på ferdighetsnivå. Spillere
med null erfaring til spillere med
aktiv erfaring på nasjonalt nivå
møttes til to meget vellykkede og
morsomme dager i Oslo.
Vi savnet allikevel mange tidligere
spillere som dessverre glimtet med
sitt fravær. Håper de stiller opp
neste gang!
Det ble mye spilling på hver enkelt
spiller, selv for dem som ble slått ut
i sluttspillet. Alle fikk møte alle, slik
at vi fikk kronologisk riktige plasseringer på samtlige spillere. Klassene
var single og lag med to personer
pr. lag.
Marthe Nilsen vant single over alle
gutta. Hun dro også i land lagseier
sammen med Dag Akstun – OPIL

(se mer om PM 2016 på NPI sine
hjemmesider. Masse gode bilder).
Neste PM i bordtennis arrangeres i
Stavanger 15. og 16. februar 2017.
Politiidrettslaget i Sør-Vest er klare
til å ta i mot mange lekelystne
spillere. Hele 15 er allerede påmeldt
fra Sarpsborg. 13 er påmeldt fra
Rogaland/Sør-Vest. Det står det respekt av! Vi satser på å passere 30
spillere som har det gøy i Stavanger
Idrettshall i to dager. Bankett er
selvsagt på programmet. Sted og tid
for PM 2018 er allerede klarlagt. Det
vil bli annonsert på banketten.
Så kjære kolleger, meld dere på til
PM bordtennis i Stavanger. Her
snakker vi om stor trivselsfaktor, underholdende og spennende
kamper. Vi lover merkbar forbedring
i løpet av dagene for dem som har
minst erfaring.

Jacob Kristiansen og Christian Bergh, OPIL.

Litt om spilleregler:
Det spilles med hvite baller. Man
server to ganger før motstander
server to ganger. Altså bytter man
serv etter å ha servet to ganger.
Førte mann til 11 vinner, men man
må vinne med to poeng. Altså om
stillingen er 10-10, så må man vinne 12-10, 13-11 eller 19-17 osv...
Fra 10-10 er det kun en serv hver.
Best av 3 eller 5 sett.
Man trekker om hvem som skal
starte å serve.
I puljespillet i PM dømmer man selv,
men får hjelp om man har behov
for en dommer. I PM-finalene skal
det være dommere som kan spillets
regler. Vanligvis benyttes en utdannet dommer som viser resultatet
med en telletavle. Serven bør helst
ikke slås rett ut av hånden, men
prøv å kaste ballen så det blir litt
luft mellom ball og hånd. Dette vil
det ikke dømmes feil på under PM
annet enn om man skrur ballen med
fingrene rett før serven. Uenigheter
om poeng ender oftest med omserv,
eller ved dommeravgjørelse.
Ser fram til videre morsomme og
spennende bordtennisopplevelser i
tiden som kommer.
KOM OG BLI MED!

Rogalandsgjengen.
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PM BORDTENNIS 2016

INVITASJON TIL
PM I BORDTENNIS
Rogaland politiidrettslag (RPIL)
Nå Sør-Vest pd arrangerer andre
politimesterskap i bordtennis den 15. og 16. februar 2017

Overnatting og bankett:
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Norges Politiidrettsforbund

INVITASJON

FORBUNDSTINGET 2017
Norges Politiidrettsforbund Forbundsting vil bli
avviklet på Scandic Hotel, Gardermoen tirsdag
4. april 2017 kl. 11.00.
Norges Politiidrettsforbunds høyeste myndighet er Forbundstinget, som settes annenvert år.
Forbundstinget er beslutningsdyktig med de representantene som har møtt etter innkalling.
Representanter med stemmerett er:
- NPIs styremedlemmer
- Representanter fra hvert lag etter følgende skala: 1 representant for hvert påbegynt 50 medlemmer,
men ikke over 5 representanter totalt.
En representant kan ved skriftlig fullmakt avgi samtlige stemmer for laget sitt.
Årsberetning med dagsorden samt innkomne forslag vil bli tilsendt lagene i god tid før tinget.
Vi minner om at lagene må ha innbetalt medlemskontingenten til NPI for å være stemmeberettiget.
For øvrig vises til NPIs lov som finnes på www.politiidrett.no
Påmelding av representanter til Forbundstinget 2017 sendes til:
Norges Politiidrettsforbund på epost: kontor@politiidrett.no
Styret.
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UTMERKELSER

Utmerkelser tildelt 2015. Njål Hope, Sverre Sjøvold, Ellen Mari Burheim, Per Olaf Nordli og Per Arne Frengen.

UTMERKELSER 2015 & 2016
Politiidretten gratulerer alle med vel fortjente
utmerkelser!
Vikingskip
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 administrativt – eller har vist fremragende
idrettslig innsats».
Hans Sverre Sjøvold
Gull mansjettknapper
NPIs gull mansjettknapper ble innført i 1963:
”Denne æresbevisning tildeles personer utenfor politiet, som har ytet
politiidretten store tjenester. Kan også
tildeles personer i politietaten som har

SIDE

28

POLITIIDRETT FEBRUAR 2017

vist fremragende bragder av aktiv eller
administrativ karakter”.
Per Olaf Nordli
Per Arne Frengen
Asbjørn Høgsteggen
Sølv anheng
NPIs «Sølvmansjettknapper/sølv
anheng ble innstiftet i 1963, og kan
tildeles idrettsutøvere innen politiidretten, som gjennom en rekke år har
deltatt aktivt, eller satt rekorder i
spesielle idretter, eller personer som
har ytet politiidretten store tjenester».
Ellen Mari Burheim
Mette Ivlund

Sølv mansjettknapper
NPIs «Sølvmansjettknapper/sølv
anheng ble innstiftet i 1963, og kan
tildeles idrettsutøvere innen politiidretten, som gjennom en rekke år har
deltatt aktivt, eller satt rekorder i
spesielle idretter, eller personer som
har ytet politiidretten store tjenester».
Ketil Lund
Njål Hope
Tommy Johnsen

UTMERKELSER

Hans Sverre Sjøvold og NPI’s leder Ellen Mari Burheim.

Norges Politiidrettsforbunds ”Vikingskip”
– tildelt Hans Sverre Sjøvold – 2015.
Hans Sverre Sjøvold, f. 1957.
Han gikk etter utdannelse ved
Politiskolen i 1981 og cand.jur i
1988, alle gradene fra politibetjent
til politiinspektør ved den gang
Tønsberg politidistrikt. Han har
vært ansatt som underdirektør i
Justisdepartementet, assisterende
politidirektør, politimester i Vestfold,
rektor ved Politihøgskolen, ekspedisjonssjef i justis og politidepartementets politiavdeling og i 2012
ble han utnevnt som Politimester i
Oslo. Han har vært leder for Tønsberg politiidrettslag.

Allerede som avdelingsdirektør i
Justisdepartementet viste han stor
forståelse for verdien av fysisk
aktivitet. Sjøvold videreførte Justisdepartementets tillit til NPIs
virksomhet ved å opprettholde den
årlige tildelingen og sågar øke den.
Hans Sverre Sjøvold har gjennom sin
tid som administrativ leder i justisdepartementet, politidirektoratet,
Politihøgskolen og nå politimester
i Oslo sett verdien av fysisk aktivitet. Han har støttet politiidretten
ved å gi de ansatte i politietaten

mulighet for trening og deltagelse i
politimesterskapene. Tilbakemeldinger sier at han er veldig idrettslig
innstilt og positiv til den aktivitet
som organiseres i regi av Oslo Politis
Idrettslag. Han deler hvert år ut
politimesterens ærespris til den som
har ytet stor innsats for idrettens
fremme.
For sin innsats for politiidretten har
Hans Sverre Sjøvold tidligere mottatt gull mansjettknapper i 2000.
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UTMERKELSER

Per Olaf Nordli og Per Arne Frengen.

Norges Politiidrettsforbunds ”Gull mansjettknapper”
– tildelt Per Olaf Nordli – 2015.
Per Olaf Nordli, f. 1957.
Per Olaf Nordli har tjenestegjort ved
Oslo politikammer og Kongsvinger
politidistrikt.
Per Olaf har vært aktiv innen
politiidretten fra han startet i
politiet. Håndball var hovedidretten
og mens han tjenestegjorde i Oslo
spilte han toppseriehåndball for
Oppsal IF.
Per Olaf er flere ganger politimester i håndball for OPIL. Per Olaf har
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representert Norges Politiidrettsforbund i både Europeisk og Nordisk
politimesterskap i håndball. I 1982
var han med på laget som fikk sølv
i NPM på Island. I 1984 ble det 4.
plass på laget i EPM i håndball som
ble arrangert i Frankrike.

Han hadde samme oppgaven i det
Europeiske Politiidrettsforbundet
USPE 2010–2014.

Per Olaf var i mange år formann i
Kongsvinger politiidrettslag.

Per Olaf ble tildelt Norges
Politiidrettsforbunds mansjettknapper i sølv i 2004.

Per Olaf var revisor i Norges
Politiidrettsforbund fra 2001–2012.

Per Olaf ble ansatt som Norges
Politiidrettsforbunds forretningsfører 01.01.2014.

UTMERKELSER

Per Arne Frengen og Per Olaf Nordli.

Norges Politiidrettsforbunds ”Gull mansjettknapper”
– tildelt Per Arne Frengen – 2015.
Per Arne Frengen, f. 1962.
Som politiidrettsutøver har Per Arne
vært spesielt aktiv innen sykkel, men
også deltatt i flere politimesterskap
innen tennis, feltsport/orientering og
terrengløp. Han har syklet den store
Styrkeprøven Trondheim – Oslo og
deltatt flere ganger for Politiets IL i
St. Olavsloppet.
På det administrative plan har
han vært kasserer i Sør-Trøndelag
politiidrettslag i over 15 år, spilt en
viktig rolle i styrkingen av politiidrettslagets økonomi, deltatt aktivt

i planlegging og gjennomføringen av
politimesterskap og har lagt ned stor
innsats i forskjellige dugnader på
fritiden for å bedre treningsmulighetene ved politistasjonen.
Per Arne ble valgt inn i NPI’s styre
på Forbundstinget i 2007 og valgt
som nestleder i NPI i 2013. Han
er NPI’s representant i styret til
Nordisk Kriminalkrønike og NPI’s
representant i Nordisk Politiidrettsforbund’s (NPIF) tekniske komite
siden 2013. Per Arne er den i styret

som har hatt ansvaret for tennis,
sykkel og bordtennis.
Om Per Arne kan det sies at han
alltid er oppdatert, ryddig og korrekt
i sin fremtreden, effektiv ved å ta tak
i utfordringer ganske umiddelbart
og leter alltid etter nye muligheter
for seg selv og politiidretten. Motto:
«En dag uten trening, er en dag uten
mening».
Han ble tildelt sølv mansjettknapper
i 2005.
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UTMERKELSER

Asbjørn Høgsteggen og NPI’s nestleder Per Arne Frengen.

Norges Politiidrettsforbunds ”Gull mansjettknapper”
– tildelt Asbjørn Høgsteggen – 2016.
Asbjørn Høgsteggen, f. 1951.
Dette gjør han seg fortjent til
gjennom sitt administrative arbeid
for vår viktige samarbeidspartner,
Nordisk Kriminalkrønike. Asbjørn har
hatt sitt arbeid i Kriminalkrøniken i
snart 40 år. I alle år har han vært en
særdeles god selger. Fra 2009 ble
han daglig leder for Trondheimskontoret. Ved omorganiseringen i 2011
ble han ansatt som administrerende
direktør for den Norske avdelingen.
Asbjørn er kjent for sin positive
væremåte og sin etterrettelighet.
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Han klarte å snu negative tall til
positive tall for den norske delen av
Nordisk Kriminalkrønike. Ved sin joviale og ærlige væremåte er han den
perfekte støttespiller. Han er ikke
politimann, men han er en person
politiet gjerne vil assosieres med, og
det er viktig for oss.
Han har klart å bygge opp et svært
stort kontaktnett med folk som er
interessert i å lese om kriminalsaker
samt støtte politiidretten. Dette har
NPI dratt nytte av gjennom et godt

salg av bokverket. Noe som igjen
har generert gode inntekter til NPI
og den daglige drift av Politiidretten.
Å lære opp og senere beholde gode
telefonselgere er ingen enkel oppgave, men Asbjørn har likevel klart
det. Det er NPI takknemlige for, og vi
håper han også vil bidra med salg av
den nye boka i tiden framover.

UTMERKELSER

Ellen Mari Burheim og Per Arne Frengen.

Norges Politiidrettsforbunds ”Sølv anheng”
– tildelt Ellen Mari Burheim – 2015.
Ellen Mari Burheim, f. 1979.
Som idrettsutøver har Ellen Mari
vært aktiv innen volleyball både
innen politiidretten og sivilt. Hun
har som utøver for Oslo Politis IL
vunnet flere politimesterskap og har
vært fast på politilandslaget i flere
år. Ellen Mari har i tillegg utdannet
seg som volleyballdommer og ble
den første og eneste norske kvinne
som er sertifisert som internasjonal
dommer. Hun har erfaring som
toppdommer både nasjonalt og internasjonalt og ble i 2012 kåret som
årets volleyballdommer i Norge.

Administrativt har Ellen Mari har
vært leder av volleyballgruppa i OPIL
i mange år og var hovedansvarlig for
EPM-kvalifiseringen i volleyball mellom Norge, Storbritannia og Frankrike som ble arrangert i Oslo i 2013.
Ellen Mari ble valgt inn som nestleder i NPI’s styre i 2011 og som
valgt til leder for NPI i 2013. Hun
ble da den første kvinnelige leder i
NPI’s 75 år lange historie. I Nordisk
Politiidrætsforbund har hun sittet i
teknisk komite i perioden 2011-12, i

styret fra 2013 og hun overtok som
leder i NPI i 2015. Hun har vært den i
styret med ansvar for volleyball.
Om Ellen Mari kan det sies at hun
er kunnskapsrik, søker alltid etter
informasjon for å ta riktige beslutninger, effektiv og korrekt i sin
væremåte, ingen oppgave er umulig
og har vært en foregangskvinne på
å tre inn i tidligere mannsdominerte
områder.
Motto: «Barn ingen hindring»
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UTMERKELSER

NPI’s leder Ellen Mari Burheim og Mette Ivlund.

Norges Politiidrettsforbunds ”Sølv anheng”
– tildelt Mette Ivlund – 2016.
Mette Ivlund, f. 1967.
Mette er ansatt ved Oslo politidistrikt og hun har vært aktiv innen
OPIL håndball, først som energisk
ving og senere som inspirator og
administrator. Mette har deltatt i
mange PM, hvor hun har vært med
på å vinne 4 gull, 1 sølv og 3 bronsemedaljer. Det bør også nevnes at
hun var med på OPILs vinnerlag
som representerte NPI i Nordisk
Champions League i 2000.
Mette har i en årrekke vært sentral
i styre og stell i OPIL. Hun har
gjennom to perioder vært leder
for Oslo Politis Idrettslag og var
idrettslagets første kvinnelige leder.
Mette har i løpet av denne perioden
knyttet til seg gode medspillere, og
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har driftet Idrettslaget på en ryddig
og god måte. Under hennes lederperiode har OPIL utviklet seg til i
positiv retning, og hun har gjennom
sin lederstil hatt god tillit hos alle
OPIL’s gruppeledere og hovedstyre.
Hun har vist godt lederskap ved å
føre idrettslaget trygt gjennom en
periode med store utfordringer, og
har lagt til rette for god økonomistyring og nye rutiner for Idrettslaget.
Hun fikk OPILs høyeste utmerkelse
”Vil og Kan” i 1999 samt Politimesterens ærespris i 2002.
Om Mette er det sagt at hun er
kvikk, dyktig, har stor arbeidskapasi-

tet samt er lite formell. Hun gir mye
av seg selv uten å kreve noe tilbake,
hun er alltid blid men kan også være
litt sta.
Mette Ivlund var leder i Oslo PIL,
landets største politiidrettslag med
over 1800 medlemmer i flere år. Hun
er tildelt politimesterens hederspris
for innsatsen og NPI’s idrettspris
leder i 2009.
Motto: «Det er lett å si ja»

UTMERKELSER

Ketil Lund og Ellen Mari Burheim

Norges Politiidrettsforbunds ”Sølv mansjettknapper”
– tildelt Ketil Lund – 2016.
Ketil Lund, f. 1973.
Ketil har spilt fotball i mange år. Han
er politimester flere ganger mens
han var medlem av OPIL. I årene
etter at han begynte på Romerike,
har han også hatt suksess på fotballbanen sammen med Old Boys laget fra Romerike. Sammen med dem
har han vunnet PM fotball 2 ganger,
og senest på hjemmebane i 2015. I
tillegg er Ketil en habil slalåmkjører,
som hevder seg i toppen hvert år i
vårt lokale politimesterskap i alpint.
Ketil Lund har sittet i styret i Romerike PIL i flere år og var leder i fire

år. Han har deltatt aktivt i organiseringen av flere store politimesterskap, bl.a. PM innefotball i 2015.
Han ble valgt inn i NPI’s styre i 2013
med ansvar for ski, alpine grener,
golf og fotball og har sittet i NPI’s
arbeidsutvalg siden 2013.
Om Ketil kan det sies at han er hardtarbeidende, kunnskapsrik og sosial.
Det må også nevnes at han er en
dugnadsmann og spilloppmaker til
tusen. Han har et voldsomt driv for
fellesskapet og er kjempeflink til å
samle folk og skape aktivitet og liv.

Alle som har jobbet på Romerike i
mer enn et kvarter, vet hvem Ketil
er, og at han gir det lille ekstra for
idrettslaget. I tillegg er Ketil en gladgutt uten like og et av midtpunktene
på ethvert festlig lag.
Motto: «Ingen anledning er for liten
til å ha det morsomt».
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UTMERKELSER

Njål Hope.

Norges Politiidrettsforbunds «Sølv mansjettknapper»
– tildelt Njål Hope – 2015.
Njål Hope, f. 1969.
Njål Hope har trening som den store
hobbyen i livet. Han har drevet med
friidrett, fotball, kampsport, vektløfting og friluftsliv.
Njål var leder i Hardanger PIL i en
årrekke og ble valgt inn i NPI’s styre
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i 2011. Han har vært den i styret
med ansvar for atlet, skyting og
friidrett.
Om Njål kan det sies at han er
seriøs, kunnskapsrik, hardtarbeidende, søker alltid etter nye muligheter

og utfordringer, og har et smittende
humør.
Motto: «Møt verden med et smil og
verden smiler til deg».

UTMERKELSER

Tommy Johnsen og Ketil Lund.

Norges Politiidrettsforbunds ”Sølv mansjettknapper”
– tildelt Tommy Lars Johnsen – 2016.
Tommy Lars Johnsen, f. 1969.
Tommy har vært meget aktiv i
mange år, både idrettslig og administrativt. Tommy har en lang karriere
bak seg i politiidretten og da spesielt
i Nord-norsk politiidrett. Han tok sin
første NNPM-medalje i 1991 – sølv
i spesielt langrenn og den 37. og
hittil siste NNPM-medalje tok han
under NNPM på ski i år hvor det ble
bronse i skifelt. Så langt en aktiv
politiidrettskarriere som hittil har
vart i 26 år. I løpet av denne tiden
har Tommy sikret seg 7 NNPM-gull
(6 i skifelt og et i MP-5 feltskyting).
Tommy ble tildelt Politidirektørens
pokal i 2006 og 2012 – begge gangene for sine seiere i NNPM skifelt.

Tommy har deltatt i Politimesterskapet på ski mange ganger med
bronsemedalje i skifelt 2015 som
beste resultat. I tillegg konkurrerer
han på sykkel som medlem av Team
Cefo sykkelklubb. Tommy har siden
2004 vært en pådriver for at flest mulig i politidistriktet og senere i Nord-Norge
skal delta i politiidretten. Men han
har også vært primus motor for
aktivisere flest mulig gjennom
lavterskeltilbud
Tommy Johnsen har sittet i styret
i Harstad PIL fra 2004 og har også
vært leder i en periode. Han ble

valgt inn i NPI’s styre i 2011. Han
har vært den i styret med ansvar for
Nord Norge ski, Nord Norge skyting
og ski nordiske grener.
Om Tommy kan det sies at han er
kunnskapsrik, hardtarbeidende,
søker alltid etter nye muligheter og
utfordringer, og har et smittende
humør. Han er flink til å motivere og
få personer rundt seg til å trives.
Motto: «En dag uten hard trening, er
en dag uten mening».
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Romerike Politiidrettslag
STIFTET 30.05.39

INVITASJON TIL POLITIMESTERSKAP I HÅNDBALL OG
STYRKELØFT/BENKPRESS 2017
RPI har gleden av å invitere til politimesterskap
i håndball og styrkeløft/benkpress, 1.–2. mars i
Lillestrøm. Hjertelig velkommen!
Håndball
Tidspunkt:

Onsdag 1. og torsdag 2. mars 2017.

Sted:

Skedsmohallen, Leiraveien 2, 2000 Lillestrøm. Hallen ligger i underkant av 2 km fra
hotellet, og det tar ca. 20 minutter å gå. Vi jobber med å kunne besørge transport
mellom hotell og hall. Kampene vil spilles i felles hall, på flere baner. Det er stor, felles
tribune, med masse tilskuerplass. Ta med fanklubben!

Generell info:

Alle spillere på ett lag, skal være medlem av samme idrettslag. Eventuelt må det søkes
om dispensasjon for å delta på annet lag.
Kampoppsett og regler kommer senere.
Alle spillere er selv ansvarlige for forsikring. Minner om PF forsikring sine nye vilkår i
sin ulykkesforsikring. Se PF sine sider. Viser også til NPI’s gjeldende retningslinjer for
dekning av reiseutgifter til PM.
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Påmelding og betaling:

Påmeldingsfrist er 01. februar 2017. Påmelding skjer skriftlig til Camilla.Frette@
politiet.no. Påmeldingen skal inneholde klasse, lagets navn og navn på kontaktperson
med tlf og e-post adresse.
Påmelding er først å anse som gjeldende når startkontingenten på 1500kr pr lag er
betalt. Merk betalingen med lagets navn og ”PM 2017”. Betaling skjer til:

Romerike politiidrettslag, konto nr. 1286 30 73829.

Styreløft/benkpress
Tidspunkt:

Onsdag 1. mars 2017, kl. 11:00. Innveiing fra kl. 09:30.

Sted:

Skedsmohallen, Leiraveien 2, 2000 Lillestrøm. Avholdes i et eget rom, som er direkte
tilknyttet håndballhallen. Se beskrivelse under håndball, for mer info om hall.

Styrkeløft:

Styrkeløft består av 3 øvelser, knebøy, benkpress og markløft. Reglene for PM er de
samme som for sivile stevner, med unntak av at i PM er det ikke tillatt med støtteutstyr (dvs. knebind, knebøy-/markløfterdrakt, benkskjorte). Knevarmere, håndleddsbind
og belte er tillatt. Når det gjelder treningstøy skal det ikke hindre dommerne å se utførelsen av løftet, for eksempel tights og t-skjorte uten vide armer.
Det konkurreres i disse vektklassene:
Damer: -52kg, -57kg, -63kg, -72kg, -84kg og +84kg.
Herrer: -59kg, -66kg, -74kg, -83kg, -93kg, -105kg, -120kg og +120kg

Benkpress:

De 20 beste løfterne (på poeng) for menn og de 10 beste løfterne for kvinner fra NPI’s
landskonkurranse i benkpress 2016/2017 er kvalifisert for mesterskapet. Kvalifiserte
deltakere får beskjed fra grenleder, snarest mulig etter 20. februar 2017. De kan da
melde seg på mesterskapet.

Generell informasjon:

For mer informasjon, se statuttene for styrkeløft og benkpress som ligger på NPI’s
hjemmeside, www.politiidrett.no. Henviser også til tidligere utsendt innbydelse til
deltakelse i landskonkurranse i benkpress.
Se info for håndball ift forsikring og reisdekning ved deltagelse.
For generell info og eventuelt spørsmål om styrkeløft/benkpress, kontakt grenleder
NPI, Bjørn Holmsen, tlf. 975 77 295.

Påmelding og betaling:

Påmeldingsfrist for PM styrkeløft er 01. februar 2017.
Påmeldingsfrist for kvalifiserte til PM benkpress er 24. februar 2017.
OBS! Merk at det er svært kort tidsrom mellom frist for deltagelse i landskonkurransen
(20.februar) og påmeldingsfristen for dette politimesterskapet. Skulle det bli et problem kan man kontakte grenleder og/eller påmeldingsansvarlig.
Påmelding skjer skriftlig til Camilla.Frette@politiet.no. Påmeldingen skal inneholde
navn, ønsket mesterskap og vektklasse om du skal delta i PM styrkeløft.
Påmeldingen er først å anse som gjeldende når kontingenten på 100 kr pr mesterskap
er betalt. Merk betalingen med navn og type mesterskap. Betaling skjer til:

Romerike politiidrettslag, konto nr. 1286 30 73829.
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Overnatting og bankett
Overnatting:

RPI har fremforhandlet en meget god avtale med Best Western Fagerborg Hotel.
Tilbudene er inkludert frokost, og forutsetter det.
Enkeltrom: 795 kr pr rom
Dobbeltrom: 895kr pr rom (447,50kr pr person)
4-mannsrom: 895 kr pr rom (inkluderer 2 sengeplasser. Tilkommer 250 kr pr
seng ekstra. Altså ca 350kr pr person om man er fire)
Adresse: Storgata 37, 2000 Lillestrøm. Hotellet ligger sentralt i Lillestrøm, ca. 600 m
fra togstasjonen. Hotellet har 45 rom, egen restaurant og egen nattklubb.
NB! Hotellet holder ikke av rom for oss, da de uansett ikke regner med stor
pågang i perioden. For å sikre plass, anmodes alle om å booke rom så tidlig som mulig.
Dersom hotellet blir fullbooket, er nærmeste alternative hotell Thon Hotell Lillestrøm.
Det er ikke fremforhandlet avtale her, og den enkelte må i såfall ta seg til Fagerborg, for
å nytte fellestransport til og fra hall.
Booking skjer ved at den enkelte henvender seg til hotellet på tlf 64847400. Si at du
ønsker fremforhandlet avtale for politiet, og vis til gitt pris. Det er ingen referanse.

Bankett:

Banketten avholdes på Fagerborg hotell kl. 19:30. Prisen er 350kr pr. person.
Vi samles først til felles middag i hotellets restuarant. Der blir det servert toretters
middag. Vi har også fremforhandlet rabaterte barpriser. Etter god mat og drikke, tar vi
turen ned i nattklubben, der festen fortsetter. Vi har i den forbindelse leid inn egen DJ.
Vi satser på knall stemning, god musikk, og en hyggelig aften!
Hotellets restaurantlokaler har en begrensning på 150 personer, og det er førstemann til mølla Det er således viktig å melde seg på banketten så snart som mulig.
Trolig vil vi kunne inkludere alle, men med ekstra stor deltagelse kan vi risikere at ikke
alle får billetter til selve bankettmiddagen. De det gjelder, vil selvfølgelig være hjertelig
velkomne i nattklubben uansett.
Påmelding skjer lagsvis, ved at ”lagleder” kontakter påmeldingsansvarlig, Camilla
Frette. Dersom det er bekreftet gjenværende bankettbilletter, betaler laget samlet.
Påmelding er først å anse som gjeldende når betaling har funnet sted. Merk betaling
med lagets navn, antall deltagere og ”bankett”.
Det er individuell påmelding for styrkeløft/benkpress. Kontakt Frette for å bekrefte
plass. Merk betaling med navn og ”bankett”.
Frist for påmelding er 24. februar 2017. Eventuelt når det ikke er fler plasser igjen.

Kontaktpersoner:

		
Arrangementsleder:
Frida Halvorsen, leder RPI, tlf 988 90 347, Frida.Halvorsen@politiet.no
Generelle henvendelser og påmelding:
Camilla Frette, tlf 988 09 966, Camilla.Frette@politiet.no
Velkommen til PM! Vi gleder oss til du kommer!
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INNBYDELSE PM ALPINT
Telemark politiidrettslag har herved gleden av
å invitere til PM-alpint 2017 på Gaustablikk,
Telemark, i tiden 20.–22. mars.
Det vil bli konkurrert i grenene slalåm, storslalåm, telemark, boardercross og
skicross.
Start:

Telemark		 Gaustablikk
Storslalåm 		
”		
Boardercross 		
”		
Skicross
”		
Slalåm			
”		

mandag		
tirsdag 		
tirsdag		
tirsdag		
onsdag		

20.03.17 kl. 1700
21.03.17 kl. 1000
21.03.17 kl. 1400
21.03.17 kl. 1500
22.03.17 kl 1100

NB! Besiktigelse av løypene senest 1 time før start alle dager.
Klasseinndeling:

Klasseinndeling: Slalåm, storslalåm og telemark ihht NPI’s reglement.
En klasse dame/herre – boardercross/skicross

Premiering:

Premiering:		

Påmelding/startkontigent:

Startkontigent kr. 150,- pr. øvelse. Påmelding skjer ved innbetaling til
bankkonto 8150 30 22672 Telemark Politi Idrettslag v/ Rune Strandskogen
Email: rune.strandskogen@politiet.no – innen 01. mars 2017.
Etteranmelding kr. 170,- pr. øvelse.

Kontaktpersoner:

Rune Strandskogen
Olav Lia			

Etter NPI`s reglement, 1/3

414 12 576 / email: rst015
994 34 770 / email: oli006
»
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Overnatting:

Gaustablikk hotell. Deltakere foretar booking direkte til hotellet tlf. 350 91 422.
E-post: gaustablikk@gaustablikk.no Henvis til tilbud vedr. PM-alpint 2017.
www.gaustablikk.no
Tilbud:
Overnatting i enkeltrom inkludert frokost kr. 995,- per døgn.
Overnatting i dobbeltrom (2 pers.)inkludert frokost kr.1590,- per døgn.
Hytte med 3 soverom og sengeplass til 8 personer kr. 6900,-.
Hytte med 5 soverom og sengeplass til 16 personer kr. 9700,-.
Et-roms apartments med plass til 3 personer kr. 2800,-.
To-roms apartments med plass til 5 personer kr. 3300,-..
To-roms apartments m/balkong med plass til 5 personer kr. 3500,-.
Det er inkludert sluttrengjøring, samt sengetøy og et sett håndklær per person på
hytter/leiligheter.
Frokostpris for de som bor på hytter/leiligheter er kr. 145,- per person per dag.

Bankett/Afterski:

Pizzabuffe etter telemark mandag kveld på skisenteret.
Pris kr 180.- per person.
Bankett tirsdag på hotellet kl 1900. 3-retters middag med hvite duker, tøyservietter
og høye lysestaker kr. 395,- per person.

Rennkontor:

Mandag 1500-1700, tirsdag 0800-0900, onsdag 0900-1000 i hotellresepsjonen.

Heiskort:

Spesiell PM rabatt for 2 og 3 dagers kort.
Full pris kr. 740,- for 2 dagers og kr. 1030,- for 3 dagers.
Heiskortpris inkludert rabatter er kr. 444,- per person for 2 dagers og kr. 618,- for
3 dagers

Facebook:

Facebook-gruppen PM alpint vil bli videreført. Det er allerede flere hundre medlemmer.
Den heter nå ”PM Alpint 2017” og vil bli en god infokanal om arrangementet, konkurransen m.m..
Vi sees på Gaustablikk-Telemarks tak
Arr.komiteen.

SIDE

42

POLITIIDRETT FEBRUAR 2017

Per Olaf Nordli – referent.

NPI STYREMØTE 4 – 2016

REFERAT
FRA NPIS STYREMØTE NR. 4/2016
Møtested/dato:

Oslo, fredag 2. desember 2016

Tilstede:

Ellen Mari Burheim, Per Arne Frengen, Ketil Lund, Tommy Johansen, Karianne
Knudsen, Arne Sindre Gilje, Rita Steinsvik, Trude Rønningen på Skype, Knut
Alme og Per Olaf Nordli (FF).

Forfall:

Njål Hope

1 Åpning
Leder Ellen Mari Burheim ønsket
velkommen og startet møtet kl.
1000.
2 Referat
Referat fra styremøtet den 01.09.16
ble gjennomgått og godkjent.

Trimmidler og må vurderes der.
Det er mulighet til å gi mer enn
det fordelingsnøkkelen ut fra
antall medlemmer gir. PHS må
fremlegge et budsjett for arrangementet.
Vedtak: Trimansvarlig (Karianne)
vurderer ut fra søknaden og
budsjett om det skal gis en utvidet støtte.

3 Skriv ut/inn

4 Økonomi

Brevjournal gjennomgått. De brev
hvor det var kommentarer eller vedtak er omtalt:

FF informerte styret om NPIs
budsjett og regnskap frem til
15.11.16. Styret ble informert
om avvikene mellom budsjett og
regnskap. Det er særlig flyreiser,
deltageravgiften og ekstrakostnader
til og fra Gardermoen. Regnskapet
viser fortsatt at økonomien holder
seg til fastsatt totalbudsjett.

•

•

•

Brev 54 – 2016. Søknad fra
grenleder tennis, Dag Kristensen
om hvor mange spillere som
ønskes tatt ut. Per A kom med
tilleggsopplysning om at det
hadde kommet en god spiller
til. Det blir valgt ny grenleder og
nytt styremedlem med ansvar
for tennis på Forbundstinget, så
det bør være med to fra styret
pga opplæring.
Vedtak: NPI sender 2 fra styret,
1 grenleder og 4 spillere.
Brev 57 – 2016. Søknad fra
Romerike pil om å arrangere PM
håndball og Atlet.
Vedtak: PM håndball og PM
atlet tildeles Romerike pil.
Brev 59 – 2016. Søknad fra PHS
Oslo om støtte til PHS Games.
Styret viste til at typen arrangement ligger utenfor de
arrangement vi gir arrangørtilskudd til. Tiltaket ligger under

FF tok opp spørsmål om det skulle
innføres en egenandel for reiser for
deltagere på landslag. Kostnaden for
reiser har økt og skal deltagere bidra
litt for å senke kostnadene. Styret
mente det var lite å hente på dette
økonomisk, så de var negative til
forslaget.
Vedtak: Det innføres ikke egenandel.
FF foreslo at deltagere på politilandslagene på reise til og fra reisemål og som hadde krav på mat
under reisen, fikk kr 150,- for kost
under 12 timer og kr 300,- for kost
over 12 timer. Dette ville lette
arbeidet for FF med å utbetale reiseregninger etter reise og deltagerne

slipper å ta vare på originalkvitteringer.
Vedtak: Kost på reise hvor det er
krav om mat: kr. 150,- for kost under
12 timer og kr 300,- for kost over 12
timer.
FF foreslo å legge dette inn «kost
for reiser» inn i Statutter for reisedekning, beskrivelse av hva som må
dokumenteres med originalbilag
og hva som kan dokumenteres
elektronisk. Reiseregningsskjema
ville bli oppdatert.
Vedtak: Statutter for reisedekning
endres slik at kost og bilag blir beskrevet.
5 NPI’s informasjon
Forslag om å avvikle feltsport i
NPM og PM feltsport og orientering. Rita informerte om innstillingen fra grenleder og arrangør av
NPM og PM, Kristiansand pil. Det er
få deltagere, vanskelig å arrangere
med tre forskjellige kaliber/våpentyper (9 mm pistol, 38 revolver og
22 mm) og få arrangører til PM. En
kunne i stedet arrangere en ekstra
o-løp øvelse.
Vedtak: Saken fremmes for
Forbundstinget.
Hvordan skal vi få informasjon ut til
medlemmer?
I dag har vi web og mail som hovedinformasjonskilde. Det har kommet
tilbakemelding om at det er flere
som ikke får den informasjonen de
trenger ifm f.eks PM innefotball.
POLITIIDRETT FEBRUAR 2017
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Flere politidistrikt nekter ledere av
politiidrettslag å sende ut felles mail
og Kilden har forskjellig praksis for
å legge inn informasjon. De fleste
er på Facebook og det ble diskutert
om vi skulle opprette en gruppe
og om denne skulle være åpen
eller hemmelig. Trude tok på seg
å opprette en gruppe som foreløpig er hemmelig. Det var viktig at
en fikk markedsført siden og flere
ble gitt rettigheter for å godkjenne
«venner». Politiidrett ville bli lagt ut
elektronisk i 6 utgaver, første utgave
kanskje allerede i januar 2017. Det
er håp om at dette også skal bidra til
bedre informasjonsflyt.
Endring av statutter for lagidretter
om hvor mange lag som må være
påmeldt for å arrangere PM.
Vedtak: Det må være tre lag pr
klasse i PM programmet.
Ellen informerte om den pågående
dopingsaken og at det ikke var noen
ny informasjon.
Ellen informerte om hennes kontakt
med POD og PHS angående muligheten for permisjon til deltagelse i
Nordiske og Europeiske mesterskap
som representant for NPI. PHS har
bedt om et innspill om dette, da de
skal ha en gjennomgang av reglementet til våren.
Vedtak: Ellen og Trude utarbeider et
forslag til PHS om retten til permisjon til deltagelse i Nordiske/Europeiske politimesterskap.
Karianne tok opp styrets kontakt
med PHS skolene. Det var i dag
nestleders ansvar, men dette var
ikke mulig å følge opp. Arbeidet må
fordeles, slik at kontaktpersonen har
en så aktiv kontakt som mulig.
Vedtak: Ansvar for kontakt fordeles
slik:
Karianne PHS Oslo og PHS Stavern,
Trude PHS Bodø og FF PHS
Kongsvinger.
FF informerte om avtalen med
Commentum Forlag om produksjon
av et digitalt «Politiidrett». Det vil
være viktig at styremedlem/grenleder produserer referat fra mesterskap innen 14 dager. Videre at det
tas bilder, helst med fotoapparat,
SIDE
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men også mobilkamera kan benyttes, men da liggende bilder. Avtalen
om produksjon av «Programblad»
ble omtalt. Politiidrettslag som tildeles PM blir informert om avtalen.
FF ba om at styret kom med forslag
om kandidater for å motta ærespriser som har gjort mye for politiidretten ute blant politiidrettslagene.
6 Nasjonale og internasjonale
aktiviteter
FF refererte søknaden fra grenleder
ski og alpint om antall deltagere til
EPM.
Vedtak: Styret godkjenner anbefalingen om å sende 1 fra styre (Tommy),
1 grenleder, 6 menn og 6 kvinner ski,
1 delegat, 1 grenleder, 4 menn og 4
kvinner alpint. Ketil opplyste at han
ikke kunne reise. Per Arne erstatter
Ketil.
Ellen informerte at hun ikke kunne
delta på kvalifisering til EPM
volleyball i Italia. Arne Sindre tok
over hennes plass.
EPM skyting er pånytt flytte til
juli 2017. Det medfører at Norge
kanskje må avstå fra å sende et lag
da mesterskapet avvikles midt i
sommerferien. FF kontakter grenleder for uttalelse.
For EPM svømming, NPM Golf og
NPM håndball er det ikke noen ny
informasjon.
7 Terminliste 2017
FF ba om at det ble jobbet med å
skaffe arrangører slik at det var
minst tre mnd mellom tildeling og
PM. Dette pga salg av annonser og
produksjon av Programblader. De
PM som var tildelt, var innefotball,
bordtennis, tennis, håndball og atlet.
Oslo hadde tatt på seg PM ski
8 Eventuelt
FF viste til søknad fra Bergen Pil
om refusjon av reiseregninger fra
2014 og 2015 som ikke var sendt
inn. Styret viste til reisestatuttene
om frist på 1 måned etter PM, FF
sin fullmakt til å godkjenne innen

kalenderåret og at reiseregninger
som ikke var sendt inn innen samme
år skulle avvises.
Vedtak: Søknaden avvises.
Karianne ønsket hjelp til å planlegge
og gjennomføre et nytt trimseminar. Ellen tok opp muligheten til
å utsette trimseminaret i 2017
og heller arrangere et seminar på
Svalbard i februar 2018. Forslaget hadde vært diskutert på siste
trimseminar i Trysil og stemningen
der var heller å arrangere et hvert
år. Etter en diskusjon ble det stemt
over å utsette trimseminaret i 2017
og heller arrangere trimseminar på
Svalbard i 2018. Flertallet var for et
trimseminar på Svalbard.
Vedtak: Arne Sindre innhenter
informasjon og priser for å gjennomføre et trimseminar på Svalbard i
perioden februar – mars 2018 og
legger dette frem for styret før det
tas en endelig beslutning.
Neste styremøte planlegges
gjennomført medio februar 2017.
Møte hevet kl.1530.

STYRET

NORGES POLITIIDRETTSFORBUND
STYRET
Leder
Ellen Mari Burheim, Trøndelag politidistrikt,
Stjørdal lensmannskontor
Værnesgata 21, 7500 Stjørdal
Telefon: 74 12 28 08
Epost: ellen.mari.burheim@politiet.no
Nestleder
Per Arne Frengen, Trøndelag politidistrikt
Trondheim politistasjon,
Gryta 4, 7005 Trondheim
Telefon: 73 89 90 90
Epost: per.arne.frengen@politiet.no
Styremedlem (AU)
Ketil Lund, Øst politidistrikt
Lillestrøm politistasjon,
Jonas Liesgate 20, 2000 Lillestrøm
Epost: ketil.lund@politiet.no
Forretningsfører
Per Olaf Nordli
Pstadresse: Norges Politiidrettsforbund,
Postboks 571, 2203 Kongsvinger
Telefon: 95 13 65 26
Epost: kontor@politiidrett.no
STYREMEDLEMMER
Trude Rønningen, Kriminalpolitisentralen
Brynsalleen 6, 0667 Oslo
Telefon: 23 20 80 00
Epost: trude.ronningen@politiet.no
Njål Hope, Vest politidistrikt
Hardanger lensmannskontor
Postboks 94, 5751 Odda
Telefon: 53 65 15 00
Epost: njal.hope@politiet.no

Rita Steinsvik, Kriminalpolitisentralen
Brynsalleen 6, 0667 Oslo
Telefon: 23 20 80 00
Epost: rita.steinsvik@politiet.no
Tommy Johnsen, Troms politidistrikt
Harstad politihus, 9480 Harstad
Telefon: 77 04 36 81
Epost: tommy.johnsen@politiet.no
Varamedlem
Arne Sindre Gilje, Sør-Vest politidistrikt
Politihuset i Stavanger, Lagårdsveien 6,
4010 Stavanger
Telefon: 51 89 90 00
Epost: arne.sindre.gilje@politiet.no
MEDARBEIDERE
Redaktør – Nordisk Kriminalkrønike
Arne Øiamo
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
Norges Politiidrettsforbunds hjemmeside på internett:
www.politiidrett.no
Webmaster: NPI v/forretningsfører Per Olaf Nordli
Epost: kontor@politiidrett.no

Karianne Knudsen, Nordland politidistrikt
Bodø politistasjon, Kongensgate 81, 8001 Bodø
Telefon: 75 54 58 00
Epost: karianne.knudsen@politiet.no
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NORGES POLITIIDRETTSFORBUND
TERMINLISTE 2017
NORSKE POLITIMESTERSKAP
Fotball (innendørs)
Ski, nordiske grener
Bordtennis
Atlet
Håndball
Ski, alpine grener
Volleyball
Pistolløp/terrengløp
Sykkel
Skyting
Triathlon (mini)
Tennis
Halvmaraton
Orientering/feltsport
Golf
Friidrett
Skyting – spesialvåpen
Innebandy
Svømming

Kristiansand
Oslo
Stavanger
Romerike
Romerike
Telemark
–
–
–
–
Stavanger
Larvik
–
–
Kongsvinger
Oslo
–
–
–

17.-18.
14.-15.
15.-16.
1.
1.-2.
20.-22.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
25.-26.
–
–
–

januar
februar
februar
mars
mars
mars
–
–
–
–
juni
–
–
–
–
august
–
–
–

–
–

–
–

–
–

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
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NORD-NORSKE POLITIMESTERSKAP
Ski
Skyting
NORDISKE POLITIMESTERSKAP
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Golf
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EUROPEISKE POLITIMESTERSKAP
Ski
Volleyball (menn)
Tennis
Skyting
Svømming
Basketball (menn)
ANDRE AKTIVITETER
NPI’s forbundsting
USPE Executive Committee
Nordiske Kongress
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