Ny dansk politimester i enkeltstart
Efter flere forsøg lykkedes det Laurits Jacobsen, PI-Århus at blive mester

Her i sin karrierres efterår kunne
Laurits krone sin store træningsflid
med et dansk politimesterskab i
enkeltstart på cykel.
Fra v. sølvmedaljevinderen, Jakob
Skinderholm, Gentofte og bronzevinderen, Ulrik R. Nielsen, Station City

Af Laurits Jacobsen, PI-Århus
Foto: Mogens Voigts, redaktør

P

olitimesterskaberne i cykling skulle afgøres over to dage, nemlig
den 25. og 26. august i Roskilde.
Jeg kunne forstå på mr. cykling –
Jørgen Guldborg, at der inden sæsonen
havde været store problemer med at
skaffe en arrangør af mesterskaberne.
Danske mesterskaber i cykling plejer
at være et af landets største politimesterskaber, så muligvis derfor syntes
mange idrætsforeninger, at det ville
være en stor mundfuld.
Mesterskaberne er nok også det mesterskab der kræver de fleste hjælpere. Og vi ved jo alle, at der ikke ligefrem er overskud af personale ude i de
enkelte politikredse.

Påtog sig opgaven
Så det endte med, at Rigspolitiets
Idrætsforening med Guldborg i spidsen
påtog sig opgaven med hjælp og støtte
fra Roskilde politi.
Da Jørgen ikke kun er et stort navn
inden for dansk politi cykling, men
også har et ben indenfor hos DCU,
stillede DCU op med målvogn og adskillige hjælpere til formålet.
Stor tak til DCU. Og som altid når
Jørgen Guldborg er involveret, blev det
et fantastisk flot arrangement.
Enkeltstart med kendt rute
Enkeltstarten, der foregik tirsdag aften
med første start kl. 1800, blev afholdt

på den traditionelle rute på Gammel
Holbæk landevej fra Svogerslev med
vendepunkt efter Såby og retur til Svogerslev.
En rute, der ofte er brugt i Heino Cup
og udtagelse til politilandsholdet.
Ruten er ikke videre teknisk svær,
idet det er en ud hjem rute af lige landevej.
Den er dog temmelig hård alligevel,
idet der er masser af bakker begge veje. Enten lidt op eller lidt ned.
Normalvis er ruten 30 km, men i år
havde man flyttet start og slut lidt ud
på ruten, så den var knap 29 km. Til
gengæld var der en del vind og regnbyger.

Enkeltstartsryttere på vej. Fra venstre, Anders Schmidt Hansen, Station Bellahøj, Carsten Stefan Petersen, Vestegnen,
Patrick Præst, Vestegnen og Jan René Stabell, Vestegnen
Side 14

Godt kammeratligt samvær
Både kammeratskabsaften tirsdag aften
og afslutningsmiddagen blev afholdt i
Kongrescentret, hvilket var af rigtig
god kvalitet, dels pga. omgivelserne,
men især maden var i høj klasse. Et
rigtig flot arrangement.
Enkeltstarten
Klasserne er delt op i mesterskabsklasse (elite klasse åben for alle), klasse 1
(til og med 39 år), klasse 2 (40-49 år),
klasse 3 (50-59 år), klasse 4 (+ 60 år),
Dameklasse (åben klasse) og som noget nyt havde man åbnet en begynder
klasse.
Enkeltstarten startede med begynderklassen, der også var åben for sponsorerne. Herefter fulgte de ældste aldersklasser og sluttede af med mesterskabsklassen.
Lotte Bak, PI-København har fået lysten til cykling igen, og blev suveræn
dansk politimester i enkeltstart med næsten 5 min. til sølvmedaljevinderen,
Vibeke Overgaard Madsen, PI-København

Tv. Bettina Romer,
Roskilde, der blev nr.
3 på enkeltstarten.
Th. Vibeke Overgaard
Madsen på startrampen

God deltagelse i mesterklassen
Det var to år siden jeg sidst var med og
jeg kunne især glæde mig over, at der
er kommet gang i mesterskabsklassen
igen.
Mesterskabsklassen var faktisk den
største med 10 deltagere, hvor der for
bare to år siden kun deltog 4 personer.
Godt at se, at flere fra de ældre klasser med potentiale til mesterskabsklassen stiller op der, i stedet for at deltage
i deres respektive aldersklasse.
Til gengæld syntes jeg, at alle der er
med i mesterskaberne, burde stille op i
enkeltstarten. Flere springer denne
disciplin over for at spare sig til linieløbet næste dag.
Selvom man ikke kan vinde enkeltstarten, bør man stille op og deltage.
Der foregår jo også en kammeratskabsaften samme aften, som man går glip
af.

Linieløb i byen
Linieløbet, der blev afholdt onsdag
formiddag, foregik med start og slut
foran kongrescentret midt i Roskilde
by.
Det er ikke hver dag politiet kører
cykelløb midt på dagen i en større provinsby. Utrolig flot, at det kunne lade
sig gøre.
Ruten var en rundstrækning på 18
km. Den var ikke speciel kuperet, men
temmelig hård alligevel pga. kraftig
vind på dagen.

Vinder af Klasse 2, Bjarne Toftegn,
PI-Århus, tv. Sølvmedaljevinderen,
Per Bennekov, ligeledes PI-Århus
og th. Jens Svenningsen, Viborg
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Sidste års vinder og nok største favorit
Hans Hoffmann, Horsens tog sig af 4.
pladsen i 40.00. Hans kunne faktisk
have kørt i klasse 3 (+50). Rigtig flot
af ham at stille op i mesterskabsklassen.
Dameklassen
Dame klassen blev vundet af Lotte Bak
PI København i tiden 45.02. 2. pladsen
gik til Vibeke Madsen, PI København
og Bettina Romer PI Roskilde tog sig
af 3. pladsen.

Vinder af Klasse 3, Frank Reuter, Station Bellahøj, tv. sølvmedaljevinderen,
Sven Steffens, PI-København og bronzevinderen, Finn Kristensen, PI-Århus

Vinder af Klasse 4, Johannes Risbjerg Johansen,
PI-København og nr. 2, Kjeld Mariussen, Horsens

Endelig mester
Mesterskabsklassen blev ”endelig”
vundet af Laurits Jakobsen, PI Århus
(skribenten) i tiden 38.56. 2. pladsen
gik til Jakob Skinderholm, Gentofte i

Finn Kristensen,
PI-Århus var godt kørende

39.28, mens Ulrik Nielsen, Station City
tog sig af 3. pladsen i 39.31.
Både Jakob og Ulrik er forholdsvis
unge kollegaer, så det er rart med nye
hoveder i feltet.

Klasse 1
Klasse 1 blev vundet af Morten Larsen,
Horsens PI i 47.20. Klasse 2 blev vundet af Bjarne Tofteng PI Århus i tiden
40.05.
Det var vist 2. år i træk Bjarne vandt
over Per Bennekov PI Århus, der tog
sig af 2. pladsen.
Klasse 3 blev vundet af Frank Reuter,
Station Bellahøj i en supertid på 39.42.
Frank ville faktisk være blevet nr. 4 i
mesterskabsklassen. Frank burde nok
overveje at gå tilbage til mesterskabsklassen, hvor han hører til.
Klasse 4 blev vundet af Johannes
Johansen PI København i tiden 42.43.
Rigtig flot tid i den aldersklasse.
Begynderklassen blev vundet af Thomas Fogt fra Snow Fun Ski & Run i
41.28. 2. pladsen gik til løbets sponsor
Jørgen P. Nielsen fra Snow Fun i tiden
43.00.
Første politier i den klasse var Thomas
Busk Helle PI Århus på en 3. plads i
tiden 45.33.
I forhold til resultatlisten har jeg fratrukket 40 sekunder hos hver deltager,
idet tidtagningen ved en fejl, viste 40
sekunder for meget for alle deltagere.

Foto:
Lars A. Bisgaard,
PI-Århus

De kan altså noget med politisport i PI-Århus. Her holdet til de danske politimesterskaber i 5. - og 10
km. løbet. I næsten alle andre idrætsgrene er foreningen synlige. Gad vide hvordan de gør??
Læs meget mere om foreningens mange aktive medlemmer i de forskellige artikler
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