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Stævnet skulle for første gang spilles som et officielt dansk
politimesterskab, og forberedelserne havde været længe undervejs. De blev spillet i Kildeskovshallen i Gentofte. Der var meget
stor tilmelding, men det endte dog ikke i kvalifikationsstævner. I
sidste øjeblik måtte sidste års vinder, Sydøstjylland 1 melde fra
på grund af skader, arbejde og andre hindringer, det er jo det vi
må leve med i vores erhverv. Det gjorde dog at vi som arrangør
blev nødsaget til at tvangsoprykke NSJÆ 2 i Eliterækken. Tak til
holdet for at bevare modet og tage det med et smil.
Der blev spillet mange gode og sjove kampe i de indledende
runder tirsdag den 27. september. Holdene der havde en ide
om, at de skulle spille om medaljer kiggede hinanden ud, og der
blev lagt et stort servepres og der var noget ganske fornuftigt
spil rundt omkring på banerne. Der var god stemning hele vejen
rundt, alle var glade og tingene fungerede som de skulle.
Vpi Freddy Bech Jensen åbnede stævnet tirsdag, og udtalte,
at det var dejligt at se så mange glade kollegaer, der var klar
til at dyrke noget sport. Der blev også lagt vægt på, at vi skulle
fortsætte med at værne om holdsporten, idet den er lidt udsat
på grund af reformer, polvagt osv. Tak til Freddy for at bidrage
med en god åbningstale og vand til deltagerne i stævnet. Der
blev serveret nogle gode sandwich og frugt til frokost, og der
var mælk fra Naturmælk. Tusind tak til Naturmælk for deres
generøse bidrag.

Tirsdagens kampe var ved at være færdigspillet kl. 16.00, og
alle tog til Gentofte Hotel for at gøre sig klar til kammeratsskabsaftenen. Der var heldigvis lige et par timer at hygge sig i,
inden der skulle indtages god mad og hygges med kollegerne.
Vejret viste sig fra sin gode side, så der var lagt op til en god
fest med højt humør og god stemning. Kasserer Ole Kjær
Jakobsen fra DPIF var repræsenteret til kammeratsskabaftenen. Han sagde et par bevingede ord, og herefter var alle klar til
at spise den gode mad, som Café Kruses havde stået for. Der
var et band med en god kollega, der kom for at spille fra klokken 21.00 – 24.00. Det var super musik og der blev danset og
festet og hygget mellem kollegerne.
Kampene var igang igen onsdag kl. 09.00. Der skulle nu kæmpes om medaljer.
Sydøstjylland 2 havde ”scoret” sidste års bedste mandlige spiller Ulrik Degn, hans hold havde jo meldt afbud, så derfor spillede han med Kolding holdet, og dette viste sig at være rigtig
godt for Kolding. Kolding vandt onsdagens A-række og sikrede
sig en plads i eliten til næste års mesterskaber. Godt gået – vi
glæder os til at se jer igen næste år.vKun ét hold måtte melde
hus forbi efter onsdagens første kamp. De måtte trække sig fra
den sidste kamp – øv hvor ærgerligt.
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Den ene semifinale i Eliterækken skulle spilles mellem Århus
1 og Fyn 1, og den anden skulle spilles mellem Slagelse 1 og
NSJÆ 1. Gode kampe blev spillet, og der blev kæmpet for at
komme ”på podiet”. Århus 1 tabte deres semifinale mod Fyn 1
og skulle derfor spille om bronze mod Slagelse holdet. Slagelse
holdet manglede desværre to af deres stamspillere, Louise
Heiberg og Erik Hansen, som begger er repræsenteret på politilandsholdet, og de fik det da også svært. Århus vandt bronze
kampen.
Fyn skulle nu møde os, NSJÆ 1, og vi havde vundet alt i god stil
indtil finale kampen. Alle var trætte, men vi ville så gerne vinde
den guldmedalje, mest for ærens skyld! NSJÆ 1 vandt første
sæt med 10 point (25-15). Andet sæt blev trukket i langdrag
og NSJÆ 1 begyndte at lave fejl, der bar præg af nervøsitet og
lidt ukoncentrerethed. Fyn 1 vandt efter et meget laaaaangt
sæt, 28-26! Der var lagt op til en gyser af et tredje sæt. Der var
mange der kiggede på kampen, og der var rigtig god stemning i
Kildeskovshallen. Jeg har utrolig svært ved at huske resultatet,
men må jo erkende at Fyn 1 trak det længste strå og vandt,
mener det var 25-19 i tredje sæt.

super godt spillet og flot at de bevarede gejsten, troen og koncentrationen og hev guldet hjem. NSJÆ 1 kommer stærkt igen
i 2012. Der blev uddelt medaljer af formanden for DPIF, Mogens
Lauridsen – og der var lækre præmier fra Decubal til alle 1’ere
og 2’ere i de to rækker. Derudover fik NSJÆ 2 en trøstepræmie,
en t-shirt fra Sport-Direct, fordi de var blevet kastet mellem de
to rækker i planlægningen for at få det hele til at gå op – tusind
tak fordi I tog det med et smil. Bedste damespiller blev som
forventet, Jindra Knudsen fra NSJÆ 1. Jindra er tidligere landsholdsspiller og er naturligvis også repræsenteret på politilandsholdet. Tillykke med det. Du er en fornøjelse at spille med.
Bedste herrespiller blev kåret i Elite rækken. Morten Ebersbach
fra Fyn 1 fik den flotte titel i år. Tillykke Morten, du fik dit
hold hele vejen i år. De to spillere fik en lækker gaveæske
fra Decubal samt en t-shirt sponseret af landstræneren Ole
Lachenmeier. Tak til Actavis for at donere alle disse lækre præmier, som dommerne også fik lidt glæde af. Tak til dommerne
for at bruge to dage på at hjælpe os. Til sidst vil jeg gerne sige
tak til jer alle for at gøre ”mit” stævne til en succes. Jeg syntes
det hele gik godt og jeg er glad for at sætte en god standard til
de næste mange års danske politimesterskaber i mix volleyball.

Fyn 1 blev danske politimestre 2011. Stort tillykke til dem,
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