Forberedelser for det danske
kvindelandshold
Af Jesper Larsen, København
Foto: Gunnar Andersen, Odense og Mogens Voigt, København
Som trænere for kvindelandsholdet i fodbold har vi (Ole
Jacobsen og undertegnede) gennem ca. 1 år haft en
længere proces i gang med flere træningssamlinger. Dette
efter et stort ønske fra kvindernes (de unge piger´s) side.
Opbakningen og interessen har været helt enorm, og kvaliteten har været og er stadig helt i top. Selv på målmandsposten, som har været vores akilleshæl, er vi nu besat på
fornemmeste vis af Tine Valta, som vi ”lige fandt” her i
foråret. Det er rigtig vigtigt med en sikker sidste skanse.
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Vi startede med en træningssamling i efteråret 2010, fulgt
op med 3 træningssamlinger i februar, marts og april, hvor
der hver gang har været stor opbakning med ca. 25 spillere
fra hele landet til samlingerne. Det er en fornøjelse at være
trænere for sådan en flok glade piger, som også giver den
fuld gas, når de er til stede. Det store fremmøde har givet
os et positivt problem, men er selvfølgelig samtidig også
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i fodbold
en situation, hvor vi desværre har måttet skuffe dem,
der ikke blev udtaget. Alle har dog hele vejen igennem
ydet en kanonindsats – stor tak til jer. Flere af dem har
givet udtryk for, at de selvfølgelig vil kæmpe med om
pladserne til det første europæiske politimesterskab
i fodbold for kvinder, der afvikles i København i juni
2012.
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Følgende er indstillet til at repræsentere Dansk Politi og
Dansk Politiidrætsforbund ved de nordiske politimesterskaber på Island:
Tine Valta, København, St. City.
Mette Bech Agesen, Sydøstjyllands Politi, Billund.
Mie Nielsen, København, B-afd., Herning
Line Søndergaard, Nordsjælland, St. Syd.
Camilla Skifter ”Mille” Christiansen, København, St. City.
Mette Olesen, Midt- og Vestjyllands Politi, Viborg.
Maria Biltzing, København, St. City.
Randi Rudolph Heiselberg, Københavns Vestegns Politi.
Kathrine Schmidt Hansen, Københavns Vestegns Politi.
Maria Rasmussen, København, St. City, OC Kbh.
Sofie Storm, Østjyllands Politi, Randers.
Helle Ploumark Petersen, København, St. Amager.
Line Zanchetta, København, B.-afd.
Gry Nagel Gulstad, Midt- og Vestsjællands Politi, Ringsted.
Anne Louise ”Mikkel” Mikkelsen, Nordsjælland, St. Syd.
Karina Mejnborg Larsen, København, St. Bellahøj.
Pernille Munch Tychsen, Bornholms Politi.
Louise Paulsen, PSK, PG 1.

Nu skal vi så have en samling for truppen, hvor vi kan få
indøvet/trænet nogle forskellige kombinationer i frispark/
hjørne mv. samt en træningskamp, hvor vi kan få finpudset
vores taktik og spillesystem 4-4-2. Forskellige spillere skal
måske også bruges i forskellige kampe, da vi bl.a. ved at
Norge kommer med rigtig mange elitespillere og er rimelig
suveræne, mens Sverige og Finland er til at ”tale” med.
Men i år går vi selvfølgelig efter guldet, og måske vil vi være
tilfredse med 2. pladsen. Lad os nu se. Spændende bliver
det, og vi tager af sted til Island (sammen med herreholdet,
som også spiller om de nordiske politimesterskaber) 1.
pinsedag søndag den 12. juni til lørdag den 18. juni 2011.
I vil alle høre nærmere om kampene og ugen på øen, når vi
kommer hjem.

TILLYKKE til jer.
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