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Fra flere sider foreslås det at sætte yderligere idræt på skoleskemaet, da det beviseligt vil gavne et stort
antal elever hvis indlæringsevne forventes at stige proportionalt med muligheden for at bevæge sig og
bruge deres krop. Politiforbundets formand Peter Ibsen peger i Dansk Politi nr. 3 på, at muligheden for
at dyrke motion kan være et af mange initiativer, der kan medvirke til at reducere sygefraværet i politiet.
Det bliver mere og mere almindeligt at motion lægeligt ordineres for at afhjælpe eller modvirke sygdomme. De mange forskellige synspunkter har alle det til fælles, at der er en stadig større forståelse for
vigtigheden af regelmæssig motion.
Et andet område der vil blive meget fokus på i fremtiden er, politiets evne til at løse situationer og konflikter ved hjælp af målrettet dialog. Det er min opfattelse, at en målrettet dialog lettest og mest effektivt gennemføres af politifolk der har et mentalt overskud. Et sådant overskud fås typisk gennem et højt
uddannelsesniveau og en vis fysisk formåen.
Dansk Politiidrætsforbund vil derfor i fremtiden have en vigtig opgave med, at søge at motivere medlemmerne og medarbejderne i Dansk Politi til fortsat at opretholde og gerne udbygge deres fysiske
kapacitet.
Den 31. maj 2011 siger vi farvel til 2 store personligheder inden for politiidrætten, det er nemlig sidste
arbejdsdag for Jørn Damm og Anders Norup. De har begge betydet meget for politiidrætten igennem
mange år og har begge sat deres tydelige præg på udviklingen, og på en måde understreger deres afgang afslutningen på en epoke. Fremover vil politiidrætten i endnu højere grad end hidtil, blive nødt til at
tilpasse sig fremtidens krav og behov. Det er en udfordring vi glæder os til at tage op, men det er også
en udfordring som kun kan løses hvis der er en bred opbakning blandt vore medlemmer.
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