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I forbindelse med at jeg nå, etter 10 år i styret i NPI tak-
ker for meg, ble jeg utfordret til å skrive noen ord.  Jeg vil 
starte med å gi uttrykk for stor takknemlighet for at jeg 
fikk anledning til å være med og bidra i organisasjonen. 
Det var et meget veldrevet NPI jeg kom til. Det var godt 
voksne, engasjerte og erfarne folk som satt i styret da 
jeg kom inn. Eneste minus jeg kommer på var kanskje 
at aldersspennet var forholdsvis lite. Dermed kom det 
en situasjon for fire til seks år siden hvor omtrent hele 
styret skulle skiftes ut, nesten samtidig. Plutselig gikk 
jeg fra yngst til eldst på veldig kort tid. Ikke til forklei-
nelse for de nye, men det er klart at det er viktig med 
såkalte kulturbærere i enhver organisasjon. Det er vel og 
bra at man alltid skal se framover og være nyskapende, 
men det er heller ikke å forakte å ha med seg historien 
og høste av erfaringer som er gjort. 

Når det er sagt synes jeg også det er viktig å få fram at 
”det nye styret” har klart seg godt. Det er fortsatt stor 
ansvarlighet og nøkternhet i forhold til økonomi.  

Vi hadde et unikum av en forretningsfører i Johan 
Fjærestad, og vår nye forretningsfører Per Olaf Nordli er 
”av samme skole”.  Det lover godt for fortsettelsen. Vi 
er helt avhengige av tillit fra vår viktigste støttespiller, 
Politidirektoratet. Uten den årlige støtten på over 3 
millioner kroner vil aktiviteten fort stoppe opp. Derfor 
er en stødig forretningsfører og et oppegående styre så 
viktig.

I min tid som styremedlem i NPI har jeg møtt utrolig 
mange positive kolleger; ildsjeler, dedikerte idrettsfolk, 
mosjonister, støttespillere, pensjonister (noen opp mot 
100 år) som fortsatt er aktive, etc. Det er dette som 
gjør organisasjonsarbeidet i NPI givende. Gjennom NPI 
klarer vi å engasjere så mange, konkurrere, holde oss i 
form, skape trivsel, utveksle erfaringer, nye bekjentskap 
/ vennskap. Dette kan ikke måles i penger.

Jeg håper og tror at drivkraften til de som kommer inn i 
NPI-styret fortsatt vil være et ønske om å skape mest 
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mulig aktivitet innenfor vår virksomhetsplan, med det 
budsjettet som vi forvalter. Som styremedlemmer må vi 
alltid huske at vi i våre funksjoner er til for medlemmene 
våre. Det må være en fornuftig balanse mellom nasjonal 
og internasjonal aktivitet. Det er klart det er mye høyere 
kostnad forbundet med det å sende utøvere utenlands 
enn til nasjonale konkurranser.  Jeg synes vi skal ha 
begge deler, men deltagelse internasjonalt skal henge 
høyt. Det bør også være et utgangspunkt at den som 
sikter mot Europeisk eller Nordisk politimesterskap også 
stiller i nasjonalt PM. Vi trenger de beste utøverne med 
nasjonalt, som forbilder, ildsjeler og inspiratorer. 

Det er også interessant å observere at det er ulike 
holdninger og kulturer innenfor de ulike idrettene. Vi har 
O-løperne våre som jeg vil påstå er de mest nøkterne. 
De samler seg gjerne i minibusser og kjører milevis til 
PM, overnatter gjerne på en skole og vasker seg i ei 
tjønn. Glade og fornøyde, krever lite og har det minst like 
trivelig som andre. Forbildelig! Jeg skal ikke nevne hvilke 
idretter jeg tenker på i andre enden av skalaen, men 
noen ganger må NPI stramme litt i tøylene. Jeg har vært 
med inn i de fleste idrettene våre gjennom de siste 20 
år, så det har vært en interessant observasjon. 

Den ferskeste positive erfaringen jeg vil framheve er 
etableringen av Bordtennisgruppe. På grunn av ildsjeler 
i flere politiidrettslag har dette miljøet vokst, nærmest 
doblet seg fra 2016 til 2017. Dette er et prakteksempel 
på hva politiidrett egentlig er. Vi har med de beste ut-
øverne samtidig som vi har med mosjonistene. Noen har 
nettopp begynt å spille bordtennis og finner stor glede 
av det. De er fryktløse og kaster seg ut i PM-deltagelse. 
Det viser seg helt ufarlig å tape. Ferdighetene utvikles, 
og det viktigste er at det er gøy og det aktiviserer.

Jeg må også trekke fram tennisgruppa og sykkelgruppa 
som jeg har hatt mest med å gjøre. Veldrevne grupper 
som har gitt meg utrolig mange fine opplevelser både i 
inn- og utland, både som leder og utøver. 

I gode tider kan man komme i skade for å ta ting for gitt. 
Vi har de siste årene sett at økonomien, også i NPI, blir 
strammere. Dette mye på grunn av utfordringer knyt-
tet til at vår samarbeidspartner gjennom en årrekke, 
Nordisk Kriminalkrønike. De opphørte i 2016. Inntekt- 
ene til NPI derfra sviktet gradvis og stoppet nå opp. 
NPI har imidlertid klart å videreføre bokverket, nå kalt 
Kriminalkrøniken. Dermed blir det også 2017-bok, med 

hjelp fra forlaget Commentum. Forhåpentlig blir det flere 
bøker. Det er derfor viktig at vi fortsatt stiller opp som 
skribenter når redaktør Arne Øiamo tar kontakt. Det vil 
bidra til mer penger i NPI-kassen og mer aktivitet. Som 
dere ser har vi også klart å få i gang bladet Politiidrett 
igjen. Denne gang kun digitalt.

Jeg takker for meg, og ønsker NPI lykke til videre! 

Per Arne Frengen
Nestleder NPI 

”På grunn av ildsjeler 
i flere politiidretts-

lag har dette miljøet 
vokst, nærmest doblet 
seg fra 2016 til 2017.” 

Kriminalkrøniken 2017
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NPI har avviklet fem styremøter i 
2015 og fire i 2016. I tillegg har NPIs 
arbeidsutvalg (AU) behandlet haste-
saker pr mail og telefon. I AU sitter 
leder, nestleder og et medlem av 
styret. Det har vært ukentlig kontakt 
mellom leder og forretningsfører. 

09.-11. september 2015 ble det 
holdt aktivitetsseminar /grenle-
dermøte i Bodø. 31. august til 02. 
september 2016 ble dette holdt 
i Trysil. Dit blir alle grenledere og 
ledere av lokallagene invitert slik 
at styremedlemmene skal kunne 
opprettholde tatt kontakt med de 
som hjelper til med å styre aktivite-
ten lokalt. Der blir det delt informa-

sjon og gitt mulighet til å komme 
med tilbakemeldinger til styret i 
forhold til vårt arbeid. I Bodø hadde vi 
23 påmeldte, i Trysil stilte 27 per-
soner. Programmet i Bodø besto av 
ribbåt, fjelltur og Isbrevandring over 
Svartisen. I Trysil hadde vi guidet 
stisykling og Juving i Røa. 

Per Olaf Nordli har vært ansatt som 
vår forretningsfører med kontor i 
Kongsvinger. Han har ansvar for NPIs 
regnskap og daglige drift. Dette er 
en viktig og nødvendig oppgave for 
at hverdagen til NPI skal gå rundt. 
Arbeidsoppgavene er nok mange fle-
re og mer krevende enn de fleste tror 
og hans stillingsprosent ble hevet til 

60 % som en følge av dette. Vi i styret 
ser nok at dette også er alt for lite i 
forhold til den jobb som gjøres. 

Knut Alme har vært redaktør i 
politiidrett siden 1979. Det ble 
dessverre et opphold her da bladet 
ble nedlagt i 2015. Det er heldigvis 
tilbake igjen i skrivende stund og vi 
er takknemlige for at Knut fortsatt er 
med oss og gir av sin kompetanse. 
Bladet kommer nå kun ut digitalt så 
det gjenstår å se hvor mange lesere 
vi ender opp med nå som vi er i gang 
igjen. Vi satser på å utgi 5 – 6 utga-
ver pr. år og at det også blir lagt ut på 
vår hjemmeside www.politiidrett.no.

ÅRSBERETNING FRA STYRET 
2015–2016

Administrasjon –
Nasjonale møter, oppgaver og kontrakter.

Ellen Mari Burheim – Leder NPI

Aktivitetsseminaret i Trysil 2016

»
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På hjemmesiden vår, politiidrett.no, 
prøver vi etter beste evne å være 
oppdatert med artikler, informasjon 
og resultater. Vi har som mål å bedre 
denne ytterligere, men det er en 
tidkrevende prosess i en ellers travel 
hverdag. Vi føler at vi når ut med 
informasjonen til våre medlemmer 
pr mail og ser økende interesse for å 
bruke nettsiden vår aktivt. Dette er 
gledelig!

Nordisk Kriminalkrønike (NKK) ble 
lagt ned i 2016. Tidligere redaktør 
Arne Øiamo ønsket et samarbeid 
med NPI med et nytt bokverk som nå 
har fått navnet Kriminalkrøniken. NPI 
og Arne inngikk et samarbeid med 
bokforlaget Commentum og vi venter 
nå på utgivelsen av det første num-
meret i den nye serien. Et spennende 
prosjekt som vi håper gir avkastning 
slik at vi kan bevilge mer midler inn til 
de lokale lagene for å skape aktivitet. 

På utstyrssiden har vi et samarbeid 
med Aksess og Daylight AS, som 
tilbyr oss Craft til konkurransedyktige 
priser.  Dette er et samarbeid vi har 
hatt siden 2013. 

Internasjonal idrett og repre-
sentasjon. 
I 2015 overtok Norge president-
skapet i det nordiske samarbeidet 
Nordic Police Sports Assosiation 
(NPSA). Ellen Mari Burheim har 
derfor vært leder av NPSA i denne 
perioden, Per Arne Frengen har vært 
med i Nordisk Teknisk komite (NTK). 
Per Olaf Nordli har vært NPSA sin 
forretningsfører. 

Våre naboer sliter dessverre med litt 
stram økonomi og innskjerpinger når 
det kommer til å få fri til å stille på 
mesterskap. I 2015 ønsket vi Estland 
velkommen inn i det gode selskap 
sammen med Norge, Danmark, 
Island og Finland. Sverige har de siste 
årene vært et sovende medlem uten 
deltagelse eller korrespondanse inn i 
NPSA til tross for gjentatte henven-
delser. I skrivende stund har de meldt 
interesse for å gjenoppta sin aktive 
rolle, noe som er veldig gledelig. Vi 
håper dette er med på å sette preg 
på konkurransene igjen og fører til at 
vi får flere utøvere i våre konkurran-
ser. 

Kontakten mellom de nordiske lan-
dene er bedre enn noen sinne. Det 
er et godt samarbeid over grensene 
og terskelen er lav for å ta kontakt 
dersom det er noe. Det ser ut til at 
det vil komme et generasjonsskifte 
i Danmark ved deres kongress nå i 
2017, det samme i Island til neste år. 
Estland har et ungt styre og Sverige 
har også skiftet sitt styre nå i 2017. 
Det blir derfor meget spennende 
tider framover med tanke på at mye 
kompetanse forlater NPSA, samtidig 
som vi gleder oss over ungdommelig 
iver og nye tanker som kommer til. 

Samarbeidet med det europeiske 
politiidrettsforbundet (USPE) er også 
meget godt. Tyskland sitter med 
generalsekretariatet ved Fred Kusse-
row, en rolle han har hatt siden 2010. 
USPE sin sekretær Dirk Weninger har 
det siste året vært plaget av sykdom, 
og jobber nå kun 40 %, noe som selv-
følgelig setter sitt preg på kontoret 
og deres tilgjengelighet / effektivitet. 
Harry Bruengger sitter med kontrol-
len på økonomien og det hele ledes 
av Luc Smeyers, presidenten.

De siste årene har det ikke vært 
arrangert Sportskonferanse siden 
flere medlemsland sliter med øko-
nomien. Man har heller villet satse 
på god oppslutning ved USPE sin 
kongress annethvert år. I oktober 
2016 ble det arrangert europeisk 
kongress i Berlin, hvor Norge stilte 
med representantene Ellen Mari  
Burheim, Per Arne Frengen, Njål 
Hope og Per Olaf Nordli. 

Per Olav Stenslet ble valgt inn for to 
nye år som revisor for USPE sammen 
med Gudmundur Sigmundsson, som 
er sekretær i Island. NPSA har nå to 
representanter i styret i USPE (EC). 
Gunnar Andersen fra Danmark ble  
valgt inn som nestleder og Marko  
Törmänen fra Finland som styre-
medlem. Gunnar er nestleder i dansk 
politiidrett, Marko er leder i Finland.  
I tillegg har vi Ole K. Jacobsen i USPE  
sin tekniske komite, han er forret-
ningsfører i Danmark.

Regnskap og økonomi.
NPI har de senere år hatt en om-
setning på rundt 4 millioner kroner. 
Regnskapstallene for 2015 og 2016 

viser underskudd.  I 2014 hadde vi et 
solid overskudd som styret vedtok 
skulle brukes ekstra for å dekke inn 
utsatte investeringer og merkostna-
der i forbindelse med arrangementer. 
Forventet inntekt i 2017 er tilskuddet 
fra Politidirektoratet, momskompen-
sasjon, medlemskontingent og noe 
renteinntekter. Vi har som nevnt 
inngått en avtale med Commentum 
Forlag AS for produksjon av ny 
Kriminalkrønike, bladet Politiidrett 
og Programblad.  Håpet er at 
Kriminalkrøniken og salg av annon-
ser til Politiidrett skal øke inntekts-
grunnlaget, men at dette først kan 
skje i 2018.

Uten støtten fra Politidirektoratet 
hadde vi ikke kunnet drive politiidret-
ten slik vi gjør og de andre landene 
er imponerte over hvilken støtte 
Norge får fra oven. Dette letter vår 
jobb vesentlig til sammenligning mot 
andre land som må snu på hver en 
krone og foreta knallharde priorite-
ringer for å komme i mål. NPI har en 
solid økonomi og fører til at vi kan 
bidra vesentlig både lokalt, nasjonalt 
og internasjonalt når det kommer 
til fysisk aktivitet. Samarbeidet med 
POD er avgjørende for at vi skal 
kunne fortsette driften på samme 
måte i årene framover. 

Økonomien framover ser ut til å 
holde seg god, men vil også være 
avhengig av andre bidragsytere 
enn POD for å opprettholde dagens 
aktivitetsnivå.  Styret ser at utgiftene 
til transport til politimesterskapene 
og internasjonale konkurranser i 
regi av det Nordiske og Europeiske 
Politiidrettsforbundene. Vi håper at 
samarbeidet med Commentum AS vil 
gi oss nødvendige inntekter. Styret 
ønsker å sitte med noen penger på 
bok, slik at vi er rustet til å takle ev 
nedgang i økonomien. NPI skal arran-
gere USPE EPC fotball kvinner i 2020 
som vil bli en stor utgiftspost. Derfor 
satser styret på at driften for 2018 
og 2019 skal gå i overskudd, slik at 
vi kan takle et eventuelt underskudd 
i 2020.



Utmerkelser tildelt 2015, Njål Hope, Sverre Sjøvold, Ellen Mari Burheim, Per Olaf Nordli og Per Arne Frengen.
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Jubileum og utmerkelser:
Jubileum: 
•	 Følgende lag har rundet 95 år: 

Oslo Politis Idrettslag
•	 Følgende lag har rundet 90 år: 

Bergen Politis Idrettslag
•	 Følgende lag har rundet 80 år: 

Rogaland Politiidrettslag
•	 Følgende lag har rundet 70 år: 

Kristiansand Politiidrettslag, 
Sandefjord Politiidrettslag, Kris-
tiansund Politiidrettslag.

•	 Følgende lag har rundet 60 år: 
Arendal Politiidrettslag, Ålesund 
(Sunnmøre) Politiidrettslag

•	 Følgende lag har rundet 50 år: 
Vadsø Politiidrettslag, Har-
stad Politiidrettslag, Rana 
Politiidrettslag, Mosjøen 
Politiidrettslag, Kongsberg 
Politiidrettslag

Følgende er tildelt NPIs Vikinge-
skip: Politimester Hans Sverre 
Sjøvold

Følgende er tildelt NPIs mansjett-
knapper i gull: Per Arne Frengen, 
Per Olaf Nordli, Asbjørn Høgsteg-
gen

Følgende ble tildelt NPIs mansjett-
knapper/anheng i sølv: Ellen Mari 
Burheim, Njål Hope, Mette Ivlund, 
Ketil Lund, Tommy Lars Johnsen

Følgende er tildelt NPIs repre-
sentasjonsmerke: 
26 kvinner og 20 menn. 

Idrettspris ble tildelt:
Lag 2015: Telemark Politiidrettslag
Utøver 2015: Marthe Heide Nilsen.
Leder 2015: Anders Raflund, 
Telemark Politiidrettslag 

Lag 2016: Rogaland Politiidrettslag
Utøver 2016: Andreas Hjelmtveit
Leder 2016: Arne Sindre Gilje

NPI gratulerer alle prisvinnerne!

Idrettslig aktivitet: 
Lokale aktiviteter.
Ved innberetningen fra lokallagene 
ser vi med glede på at det legges til 
rette for aktivitet over det ganske 
land. Ikke bare strekker de seg lenger 
når det kommer til antall tilbud som 
gis lokallagmedlemmene, det er også 

en frisk satsning på enkelte områder 
og utrolig kreativitet som utvises. Vi 
har litt å gå på enda når det kommer 
til de ”sovende” lokallagene, de som 
utmerker seg i klassen er de samme 
hvert år. Det ser derfor ut til at det  
er ildsjelen ved de ulike stedene som  
utgjør forskjellen, selv om det gjøres 
 mye bra jobb også andre steder. Vi  
oppfordrer alle til å delta på aktivi-
tetsseminar for å plukke opp tips og 
råd om hvordan man tilrettelegger 
aktivitet, dersom man føler man 
trenger litt motivasjon til dette. 

Aktivitet gir trivsel, glede og helse-
gevinst. Det er også ikke minst veldig 
sosiale å møtes på denne måten, 
det gir overskudd! NPI har som mål 
å bidra til å legge til rette for at alle 
kan delta, gamle som unge. Det skal 
være tilbud til alle, fra de som har 
behov for et lavterskeltilbud og er 
helt i startgropa av treningen, til de 
som er rutinerte og trenger en mer 
spisset form for aktivitet for å bygge 
på allerede eksisterende trenings-
grunnlag. Vi sitter med det inntrykket 
at lokallagene greier å forvalte denne 
fordelingen på en veldig god måte. »
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Politimesterskapene
NPI ønsker at flest mulig skal få 
muligheten til å delta på PM. Det er 
viktig for å bygge relasjoner på tvers 
av distriktene, som nå har blitt bare 
større og større. PM er åpent for alle 
ansatte i etaten, men NPI ser med 
bekymring på utviklingen når det 
kommer til de individuelle idrettene. 
Det ser ut til at det er sviktende 
interesse når det kommer til dette 
området. Lagidrettene vokser /holder 
seg stabile, noe som selvfølgelig er 
gledelig, men det er litt vemodig å se 

at vi kanskje må foreslå å legge ned 
idretter hvor det ikke lenger er mulig 
å arrangere PM pga for lav deltakel-
se. Kanskje er det slik tidene er, vi 
ser også en økende interesse for å 
få inn andre typer av idretter enn de 
klassiske som vi har vært vant med. 
Vi ser nå en økende interesse for gra-

pling, crossfit og vi fikk inn bordten-
nis som en ny gren i 2014. 

Tiden vil vise hvor vi lander, men 
vi oppfordrer alle til å stille på PM 
dersom de brenner for en idrett og 
ønsker at den fortsatt skal ha livets 
rett. Det ser ut til at vi klarer å skaffe 
arrangører til våre PM, dette er 
gledelig. NPI bidrar uansett øko-
nomisk til at ingen arrangør skal sitte 
tomhendte igjen etterpå. Vi arran-
gerer årlig 19 PM i tillegg til 2 NNPM 
for Nord Norge.

Landskamper: 
•	 Svømming England 18.-21. sep-

tember 2015

Nordiske politimesterskap (NPM).
•	 NPM Fotball i Trondheim 22.- 

26. juni 2015. 

•	 NPM Maraton i Reykjavik (Island) 
20.-23. august 2015.

•	 NPM feltsport og orientering i 
Evje, 30. august til 1. september 
2016.

•	 NPM Skyting i Tallinn (Estland) 
15.-18. september 2016.

•	 NPM Volleyball i Tampere (Fin-
land) 22.-25. november 2016.

Europeiske politimesterskap (EPM)
•	 EPM Bordtennis i Varna 

(Bulgaria) 27.-31. mai 2015.
•	 EPM Tennis I Mailand (Italia)  

21.-27. september 2015.
•	 EPM Fotball kvinner i Praha 

(Tsjekkia) 20.-27. juni 2016.
•	 EPM håndball menn i Silkeborg 

(Danmark) 29. mai til 5. juni 
2016.

•	 EPM Terrengløp i Coventry  
(England) 23.-24. mars 2016

Sluttbemerkninger: 
De siste årene har det vært flere om-
råder som NPI har valgt å fokusere 
på og et par tidkrevende prosesser. 
Som nevnt tidligere ble NKK avsluttet 
og vi har brukt en del tid på å få til et 
nytt samarbeid for å lage en ny bok.  

Norges representanter NPM maraton på Island 2015. 

”Vi ser nå en økende interesse for 
grapling, crossfit og vi fikk inn bord-

tennis som en ny gren i 2014.” 
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Dette førte også til at vi igjen fikk i  
gang bladet Politiidrett, selv om 
dette nå kun kommer i elektronisk 
versjon. Vi venter spent på hvordan 
dette samarbeidet vil bli og håper at 
vi ila 2017 kan få noen svar på hva vi 
kan forvente. Det er en frisk satsning 
som vi håper kan føre til at NPI igjen 
kan få midler inn på konto, til bruk på 
aktivitet. 

Denne perioden har også dessverre 
vært litt preget av dopingsaker. NPI 
fattet i 2015 et vedtak mot en ut-
øver, en utestengelse på fire år i tråd 
med Antidoping Norge sitt vedtak. 
Vi forsøkte også i 2016 å innhente 
informasjon i en annen dopingsak, 
men ble stoppet pga taushetsplikts-
problematikken. Vi har sammen med 
Vest politidistrikt sendt en henven-
delse til POD ang dette, da vi ønsker 
åpenhet slik at NPI kan fatte sine 
vedtak når ansatte i vår etat bryter 
dette reglementet. Det har ikke i skri-
vende stund kommet svar fra POD. 

Prosjektet ”Politiet i form” ligger 
også på is. POD har heller ikke her 
kommet med tilsvar til oss og vi har 

derfor valgt å ikke gå videre med 
dette. Vi ønsker heller å fokusere på 
områder av nyere dato. Et av våre 
hovedfokus nå er å få med PHS og 
studentene inn i politiidretten. Vi 
møter dessverre et lite fleksibelt 
regelverk fra PHS når det kommer til 
å la studentene delta i PM, NPM og 
EPM. I skrivende stund har vi dialog 
med PHS ang en mulig forskriftsend-
ring. POD har gitt oss støtte inn i 
denne debatten og sammen med en 
stadig økning i tilskuddet derfra er 
det tydelig at POD anerkjenner det 
arbeidet NPI legger ned.

En ting er den økonomiske støtten 
NPI får fra våre støttespillere, en an-
nen ting er den innsatsen som legges 
ned av våre medlemmer, grenledere, 
lokalledere, arrangører og andre 
ildsjeler. Uten dere hadde vi ikke klart 
å samarbeide med dere om å skape 
aktivitet på samme nivå som vi gjør 
nå. Vi er utrolige takknemlige for all 
den tid også dere andre frivillig legger 
ned for at andre skal ha det bra. Det 
gir oss motivasjon til å jobbe videre!

NPI vil takke for den perioden som 

har vært og ser fram imot to nye år i 
samarbeid med dere. Vi spiller hver-
andre gode, alle brikker er like viktige 
for at bilde skal få den helheten det 
har. Vi oppfordrer alle til å delta på 
aktivitet, på lokalt nivå til ev å få mu-
ligheten til å være med og represen-
tere Norge i EPM. 

For NPIs styre

Ellen Mari Burheim
Leder

Norges bronsejenter EPM fotball 2016.
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Mandag ettermiddag 6. mars  
ankom troppen Windischgarsten  
i Østerrike. 
Dessverre var vi for sent ute til å 
være med på trening og gjennom-
gang av løypene.

Tirsdag 7. mars kl. 09.00 var første 
start. 10 km for herrer og 7.5 km 
for damer klassisk intervallstart. 
I herreklassen stilte vi med Jonas 
Nielsen og John Christian Deighan 
Hanssen i dameklassen med Kari 
Øvsthus, Bente Losgård Landheim 
og Frøydis Kvernes. Våt nysnø skap-
te litt smøreproblemer, to valgte 
klister to valgte rubb og en staket.

Kari og Bente valgte rubb og var 
det som fungerte best, Bente ble 
4 og Kari 5. Frøydis gikk på klister 
som det la seg is i, men Frøydis ga 
ikke opp og fullførte til en 10 plass. 
Vinner ble tyske Pia Flink, som 
forøvrig var nominert til det tyske 
laget til Lahti, russisk på de to neste 
plassene.

John Christian valgte klister som 
fungerte ok, han gikk ett veldig bra 
løp og endte på 5.plass, Jonas valgte 
å stake og ble nr. 8. Tyske Hannes 
Dotzler vant en klar seier foran tre 
russere.

Kl. 11.00 var det klart for start pis-
tollangrenn sprint 7.5 km både for 
herrer og damer. 
Vi stilte med Sara Bjonge, Elisabeth 
Westby og Tonje Andersen, da-
mer, samt herrene Tore Bjonviken, 
Håvard Fagervoll Olden og Audun 
Eide. 

To skytinger, første skyting 
enhånds, andre tohånds. Straffe-
runde for hver bom. 

Jentene gjorde gode løp hvor Sara 
ble best med 5.plass, 3 straffe-
runder og bra fart i sporet.
Elisabeth nr. 11 med 4 runder, Tonje 
nr. 12 med 8 runder. Tonje holdt 
bra fart i sporet, men hadde litt for 

EUROPEISK POLITIMESTERSKAP 
PÅ SKI – ØSTERRIKE 2017

Bronsemedaljer til Norge i begge lang-
rennsstafettene og pistollangrenns- 
stafetten for jentene.

Erik Bergan – Grenleder

Tonje Andersen
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mange runder. Det ble tysk seier i 
dameklassen foran to russere.
I herreklassen ble det tredobbelt 
russisk. Tore nr. 10 med 5 runder, 
Håvard 16 med 4 runder og Audun 
17 med 2 runder.

Onsdag 8.mars var det pistollang-
renn først på programmet med 
start kl.09.30. 

Nå var distansene økt til 12.5 km 
for damene og 15 km for herrene, 4 
skytinger. Vi hadde nå håpet på ett 
minutt i tillegg for hver bom, men 
det skulle fortsatt være straffe-
runder.

Damene først avgårde, vi fikk igjen 
se ett bra løp av Sara og nok en 
femteplass, Sara hadde totalt 7 

runder. Tonje gikk igjen raskt i sporet 
og ble nr. 8 til tross for 12 runder. 
Elisabeth 10 med 6 runder. Igjen 
tysk seier foran to russiske.

Gutta skulle ut å gå 15 km, igjen 
ble det russisk på de to første 
plassene med tysk bronse. Tore ble 
igjen best av våre med 11.plass og 
7 runder, Audun nr. 16 med 6 runder 
og Håvard nr. 18 med 11 runder.

Bronseguttene langrennsstafett. John Chr. Deighan Hanssen, Sigurd Hov og Jonas Nielsen.

John Christian Deighan Hanssen i flott driv i vakre omgivelser.

Tore Bjonviken.

»



Bronsejentene langrennsstafetten. Bente Losgård Landheim, Frøydis Kvernes og Kari Øvsthus.
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Kl.11.00 var det klart for 12.5 og 15 
km fristil fellesstart. Gutta starta 
først og jentene fem minutter etter. 
Vi stilte med John Chr. Deighan 
Hanssen, Jonas Nielsen og Sigurd 
Hov.

De første rundene gikk forholdsvis 
rolig, John Christian og Jonas hang 
med i tetgruppen til det var igjen ca 

Bronselagene langrennsstafettene. Fra v: Kari Øvsthus, Frøydis Kvernes, Bente Losgård Landheim, Sigurd Hov, John Chr. Deighan Hanssen og Jonas Nielsen.

2 runder. Da ble fart skrudd opp og 
Jonas måtte slippe, John Christian 
hang med litt lengre, men måtte 
til slutt slippe. John Christian ble til 
slutt nr. 6, 46 sek bak den russiske 
vinneren. Jonas nr. 10 og Sigurd 
som hadde en tung dag endte på 
17.plass.

Blandet jentene så hang Bente 
godt med de første rundene, her 

var det ei gruppe på 5 løpere som 
skilte seg ut, tre russiske, ei tysk og 
Bente. Med to runder igjen ble far-
ten skrudd opp og Bente samt den 
tyske jenta måtte se de tre russiske 
dra ifra. Bente ble til slutt nr. 5, 49 
sek bak vinneren. Frøydis og Kari 
gikk sammen litt bak og til slutt var 
det Frøydis som ble best av de med 
en 8.plass mens Kari ble nr.10.

Torsdag 9.mars var det klart for 
langrennsstafetter.
Her hadde vi medaljehåp i både 
dame og herreklassen. I herres-
tafetten var vi avhengig av at Sigurd 
hadde en bedre dag enn på det 
individuelle løpet. Gutta startet 3 
min foran jentene.

John Christian startet for gutta og 
Kari for jentene. John Christian gikk 
en kjempeetappe og vekslet like bak 
Russland som hadde en løper som 
ble nr. 22 på femmila i Kollen i 2016. 
På jentenes første etappe satte den 
tyske og russiske jenta opp en vold-
som fart, Kari gikk en solid etappe 
og vekslet på en klar tredjeplass. 
Frøydis og Jonas gikk begge bra løp 



Bronsejentene pistollangrennstafett. Tonje Andersen, Sara Bjonge, Elisabeth Westby.
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og vekslet begge på bronseplass. 
Bente gikk Norge inn til en klar 
bronseplass og første medalje.

 I herrestafetten ble det mer spen-
nende, Østerrike som hadde to gode 
fristilsløpere på de siste to etappene 
tok etterhvert inn på oss. Sigurd 
kjempet som en løve og ga virkelig 
alt og klarte å holde Østerrike bak, 
dermed bronse nummer to denne 
dagen.

Fredag 10.mars var det pistol- 
langrenn stafetter.
Vi kunne med full fokus være med 
å kjempe om medaljer også denne 
dagen. USPE hadde forandret på 
regelverket og bestemt at det ikke 
skulle være ekstraskudd av sik-
kerhetsmessige årsaker! Dette ville 
klart favorisere lag med raske løpere 
og dårlige skyttere. Da de slapp å 
bruke tid på ekstraskudd og likevel 
bomme.

Gutta ut 3 min før jentene, Audun 
for gutta og Elisabeth for jentene. 
Audun hadde fått låne ski som var 
adskillig raskere enn hans egne. Han 
gikk en flott etappe med 10 treff og 
vekslet på tredje plass rett i ryggen 
på Østerrike. Russland langt foran. 
Elisabeth gikk også en flott etappe 
og vekslet på fjerde. Håvard ut for 
gutta og Tonje for jentene. Flotte 
etapper av begge, vi lå fortsatt på 
tredje i herrestafetten. Tonje gikk 

raskt i sporet og tok inn på Østerrike 
som lå som nummer tre. Tore ut 
for gutta og Sara for jentene. Tore 
måtte se den gamle tyske mester 
Maier forbi og dermed fjerdeplass 
for gutta. Sara gikk forbi Østerrike 
allerede på første runde og hadde 
ingen problemer med å sikre bronse!

Dette EPM ble igjen dominert 
av russere og tyskere i lang-
rennsløypene. Flere av disse er 

heltids skiløpere og mange som 
får fri i tjenesten til trening (200 til 
300 timer i året). Vi får knapt fri til 
arrangementene. 

Vi fikk også flere forespørsler om å 
arrangere neste EPM i 2021.

En stor takk til alle som var med, en 
herlig og positiv gjeng som ga alt i 
hver konkurranse!

– Se resultater på neste side. – »

”Sara gikk forbi Østerrike allerede på første runde 
og hadde ingen problemer med å sikre bronse!”



POLITIIDRETT   MARS 2017 SIDE 16

EPM SKI 2017

26.21,1
27.28,1
27.38,1
28.56,4
29.51,3

24.20,8
24.44,4
24.57,5
26.03,1
26.16,8
30.06,1

40.24,9
40.25,5
40.28,4
41.21,0
42.09,4
47.36,7

39.21,9
39.22,0
39.36,9
40.11,2
43.30,9
43.54,1

1.18.26,7
1.20.03,1
1.22.56,6

44.17,3
45.41,5
49.36,5

Hannes Dotzler
Nikita Stupak
Alexandr Kuleshov
John Chr. Deighan Hansen
Jonas Nielsen

Pia Fink
Ksenila Feller
Natalia Zuizeva
Bente Landheim Losgaard
Kari Øvsthus
Frøydis Kverner

Paul Shakirzyanov
Valentin Mättig
Alexandr Kuleshov
John Chr. Deighan Hansen
Jonas Nielsen
Sigurd Hov

Oksana Glavatskikh
Natalia Ziuzeva
Daria Storozhilova
Bente Landheim Losgaard
Frøydis Kverner
Kari Øvsthus

1.
2.
3.
5.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
10.

1.
2.
3.
6.
10.
17.

1.
2.
3.
5.
8.
10.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Tyskland
Russland
Russland
Norge
Norge

Tyskland
Russland
Russland
Norge
Norge
Norge

Russland
Tyskland
Russland
Norge
Norge 
Norge

Russland
Russland
Russland
Norge
Norge
Norge

Russland
Tyskland
Norge

Russland
Tyskland
Norge

(John Chr. Deighan Hansen, Jonas Nielsen, 
Sigurd Hov)

(Kari Øvsthus, Frøydis Kvernes, Bente 
Landheim Losgaard)

10 km langrenn klassisk stil – intervallstart
Menn

RESULTATER

7.5 km langrenn klassisk stil – intervallstart
Kvinner

15 km langrenn fri stil – fellesstart
Menn

12,5 km langrenn fri stil – fellesstart
Kvinner

Langrennsstafett 3x10 km
Menn

Langrennsstafett 3x5 km
Kvinner
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23.40,3
24.09,8
24.18,8
26.27,3
28.08,6
28.40,3

27.14,2
29.12,1
29.19,8
29.28,9
32.43,4
32.49,1

49.09,8
49.50,7
50.00,9
53.37,6
57.58,1
58.59,3

47.06,2
48.35,5
48.58,1
50.16,8
54.06,9
55.13,0

4
5
6
5
4
2

2
5
6
3
4
8

11
13
  7
  7
  6
11

  4
  8
12
  7
12
  8

Aleksandr Babchina
Sergi Jurkov
Nikolai Khokhriakov
Tore Bjonviken
Håvard Fagervoll Olden
Auden Eide

Silvia Birnböck
Liubov Shadrina
Verena Schrötter
Sara Bjonge
Elisabeth Westby
Tonje Andersen

Ravil Valiahkmeto
Nikolai Khokhriakov
Michael Mayer
Tore Bjonviken
Auden Eide
Håvard Fagervoll Olden

Silvia Birnböck
Liubov Shadrina
Marina Ziatkova
Sara Bjonge
Tonje Andersen
Elisabeth Westby

1.
2.
3.
10.
16.
17.

1.
2.
3.
4.
11.
12.

1.
2.
3.
11.
16.
18.

1.
2.
3.
5.
8.
10.

Russland
Russland
Russland
Norge
Norge
Norge

Tyskland
Russland
Tyskland
Norge
Norge
Norge

Russland
Russland
Tyskland
Norge
Norge
Norge

Tyskland
Russland
Russland
Norge
Norge
Norge

Pistollangrenn – sprint 7,5 km

Pistollangrenn – sprint 7,5 km

Pistollangrenn – 15 km

Pistollangrenn – 12,5 km

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Strafferunder

Strafferunder

Strafferunder

1.15.39,6
1.18.59,2
1.20.09,5
1.22.18,3

1.13.57,5
1.14.14,4
1.18.34,8

12
17
15
19

10
14
17

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

Russland
Østerrike
Tyskland
Norge

Russland
Tyskland
Norge

(Audun Eide, Tore Bjonviken, Håvard 
Fagervoll Olden)

(Elisabeth Westby, Tonje Andersen, 
Sara Bjonge) 

Pistollangrennstafett 3x7,5 km

Pistollangrennstafett 3x6 km

Fullstendige resultatlister på www.politiidrett.no under aktiviteter 
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Det 14. EPM på ski ble arrangert i 
Østerrike i tiden 6.-11. mars. Basert 
på tidligere års resultater ble det 
tatt ut følgende tropp: Therese 
Neergaard, Eva Adelgren, Inez Kron-
berg, Ingrid Ramstad, Ole Stig Bjør-
hovde, Børge Søvik, Kjell Bergstrøm 
og med Guttorm Guttormsen som 
leder. Noen nye spennende alpinis-
ter, Caroline Neumann Holst, Kjetil 
Ulleren og Edmund Randers var 
også inne i prosessen rundt uttak, 
men måtte av ulike grunner melde 
forfall før troppen ble tatt ut. 

Avreise var mandag morgen fra 
Gardermoen. Therese, Eva og 
Ole Stig kom med en tidlig flight 
fra Trondheim. Børge og Gutt-

orm var allerede i Østerrike på 
ferie og møtte direkte på hotellet 
i Windiischgarsten. De rakk også 
en kjapp tur i bakken mandag for 
å sjekke ut konkurransetraseene. 
Ved tidligere års arrangementer har 
det for alpinistene som regel vært 
en dag med innkjøring i traseene 
før første konkurranse, i år var det 
rett på med slalåm tirsdag morgen. 
Rapporten fra Guttorm og Børge var 
derfor viktig. Etter landing i Wien 
var det tre timers minibuss-tur i 
høy hastighet for hele den norske 
troppen. Vi rakk så vidt åpningsse-
remoni kl 1700 så da vi omsider var 
tilbake på hotellet nærmere kl. 1930 
var det en sulten gjeng etter en 
hektisk dag.

Alpinøvelsene ble arrangert i 
Hinterstoder – Høss som også er 
World-cup arena for herrer i Super G 
og storslalåm.  Pga mildt vær ble det 
besluttet at øvelsene ble flyttet opp 
i øvre del i fjellet hvor snøforholdene 
var bedre.

Tirsdag 7.3.17 Slalåm
Tirsdag morgen var det tidlig start 
med avreise fra hotellet kl. 0715. 
For å komme opp i riktig trase måtte 
vi ta en lang gondol og en stolheis. 
Arrangøren hadde gjort en god jobb 
med traseene etter noe snøfall 
om natta. Det snødde også jevnt 
gjennom dagen. Det ble derfor en 
lang og etter hvert tøff løype med 
49 porter, et godt knepp mer enn vi 

EPM SKI ALPINE GRENER – 
WINDISCHGARSTEN 2017

Østerrike og Tyskland dominerte og tok 
samtlige medaljer. 

Kjell Tore Bergstrøm

Kjell Bergstrøm – Grenleder alpint
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er vant med fra egne mesterskap
I dameklassen var det Therese som 
var først ut. Hun gjorde en meget 
bra 1. omgang og lå på en 6. plass, 
Eva var uheldig og gjorde en feil i 
3. siste port og ble diskvalifisert.  
Ingrid lå som nr 11. På toppen av 
dameklassen var det som vanlig 
Tyskland og Østerrike som domi-
nerte med alpinister som fremdeles 
kjører aktivt i Europacup. Beste 
Østeriske dame hadde sågar med 
egen servicemann.  Etter to gode 
omganger endte Therese som nr. 5 
og Ingrid som nr 9. Avstanden fra 
Therese opp til pallplass var ikke 
avskrekkende så om fire år håper vi 
på ennå bedre uttelling.

I herreklassen var det Marc DiGruber 
fra Østerrike som ikke uventet do-
minerte. Med flere topp 10-plasse-
ringer i World cup i år, bl.a. 4 plass i 
Kitzbuhl, vant han forholdsvis greit 
foran to landsmenn. Etter to gode 
omganger endte Ole Stig Bjørhovde 
på en 7. plass, mens Kjell Bergstrøm 
endte som nr 9. Børge Søvik var 
uheldig og kjørte ut i første omgang 
og fikk ingen plassering.

Onsdag 8.3.17 Storslalåm
Onsdag var det storslalåm i samme 
trase. Med start et brattheng 
høyere opp enn slalåm ble det en 
utfordrende løype igjen.  I løpet av 
natten hadde det snødd godt, så 
mens de aktive besiktiget løypene 
og forberedte seg, danset Guttorm 
i løssnøen på siden av traseen. Det 
var mange misunnelige blikk. 

Therese viste seg nok en gang å 
være vårt sterkeste kort. Hun fikk 
nok en fin-fin femteplass, og viste i 
2. omgang at pallen er innen rekke-
vidde med enda litt mer trening. 
Med 4. beste omgangstid leverte 
hun et godt renn. Eva fikk en super 
6. plass etter en knallgod 2. omgang 
hvor hun kjørte seg opp 3 plasser. 
Inez fikk en fin 9. plass

I herreklassen var det nok en gang 
Østerrike som dominerte med de tre 
første plassene. Denne gang med 
en ny topp-løper øverst. Johannes 
Strolz, sønn av OL vinner Hubert 
Strolz, trakk det lengste strået 
etter to gode omganger. Strolz har 
også hatt Worldcup-starter denne 
sesongen.

Etter en knall god 2. omgang med 6. 
beste tid endte Børge på en super 8. 
plass, Ole Stig nr. 10 og Kjell nr 13.  
Vi hadde også gleden av å ha med 
oss NPIs delegat Tommy Johnsen i 
bakken denne dagen. Han fikk kjent 
litt på hvordan det er å avslutte da-
gen ned en lang Super G trase med 
tung snø, og var nok ganske vissen i 
beina da han kom til bunn av dalen.

På kvelden var Tommy, Guttorm 
og Kjell på mottagelse for lederne 
på et alpinmuseum i Hinterstoder. 
Der var det ompa-musikk, taler, lett 
servering og mye god alpin-historikk 
å se, bla en del avisutklipp med 
Kjetil Andre Aamodt som vinner i 
Worldcup storslalåm i anlegget vi 
kjørte. De tre profilerte politiidretts-
utøverne Reinfried Herbst, vin-
ner av 11 world-cup slalåm renn, 
Andrea Limbacher, verdensmester 
i skicross og Dominik Landertinger 
fra skiskyting var også tilstede og 
spredde glans over arrangemen-
tet. Herbst, som vant EPM i 2013 i 
slalåm, var nå ansatt som koordi-
nator for alle topp-idrettsutøverne 
ansatt i Østerisk politi, uansett gren. 

Børge Søvik

»
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Herbst la opp i 2016 etter mer enn 
100 world-cup starter. Han hadde 
nylig gjennomgått en kneoperasjon 
og var ikke aktuell som deltager. 
Det var hyggelig å treffe tre veldig 
ujålete toppidrettsutøvere som villig 
delte av sine erfaringer.

Torsdag 9.3.17 Parallellslalåm
Storslalåm var også uttaksrenn for 
parallell-slalåm torsdag hvor de 16 
beste damene og 32 beste herrene 
kunne delta. Dette var en ny gren i 
EPM sammenheng og det knyttet 
seg stor interesse til dette.  Med litt 
rufsete forhold hadde ikke arrangør 
mange valg og måtte kutte ut hopp. 
Det ble likevel en artig løype med 
doble porter med flagg og slalåmav-
stand mellom portene. Svært fuktig 
snø gjorde at det var mulig å salte, 
men det ble likevel raskt ganske 
gropete.

Våre to antatt beste, Therese og 
Børge var uheldig med oppsettet og 
ble satt opp mot svært gode løpere 
fra Tyskland som hadde kjørt ut i 
storslalåm og derfor var rangert 
sist. De endte derfor begge ut i 1. 

runde etter å ha bitt godt fra seg. 
Samme skjebne fikk også Inez og 
Kjell som røyk ut mot litt mindre 
meritterte løpere. Kjell fikk riktig 
nok frem smilet til de øvrige på start 
etter en litt utradisjonell teknikk 
som nesten lykkes godt. Ole Stig 
og Eva kom seg begge videre fra 
1. runde, men endte sin ferd mot i 
hhv 1/8 finale og ¼ finale. Eva endte 
med en 5. plass og Ole Stig med en 
9. plass. Med litt heldigere trekning 
ville vi nok fått noe bedre resultater 
her.

Østerrike dominerte nok en alpin-
øvelse. I dameklassen ble det 
seier til Lisa Marie Reiss, Østerike 
med Tyskland på 2. og 3. plass, i 
herreklassen ble det seier til en ny 
Østerriker, Martin Bischof, etter at 
DiGruber var uheldig i starten i 1. 
omgang i finalen og ikke klarte å ta 
inn nok tid i 2 omgang.

Ekstra hyggelig var det også at pis-
tollangrennsløperene Håvard Fager-
voll Olden og Audun Eide hadde tatt 
seg en tur på alpinarenaen torsdag 
for å se hvordan alpinlivet var. 

Etter vel gjennomførte skirenn var 
det tid for litt sosialisering med de 
øvrige deltagerne torsdag kveld. 

Oppsummering
Oppsummert ble det tre 5. plasser 
i de tre øvelsene til jentene i alpint, 
for gutta ble de beste plasseringene 
hhv 7.,8., og 9. i de tre øvelsene. 
Østerrike og Tyskland ligger et godt 
hakk foran, med World-cup/E-cup 
løpere med helt andre rammebetin-
gelser, mens vi som vanlig kniver 
med Sveits og Frankrike om å være 
tredje beste nasjon i alpint. Damene 
var ganske klart 3. beste nasjon, 
mens for guttas del måtte vi nok 
ta til takke med 4. plass bak Sveits. 
Med spennende ettervekst fra PHS 
med bl.a. Edmund Randers ser 
fremtiden likevel lys ut. 

Guttorm Guttormsen var til uvurder-
lig hjelp under arrangementet. Hans 
kontaktnett i USPE og blant de 
øvrige nasjonene gav oss innpass på 
mange arenaer hvor det var inter-
essante diskusjoner om fremtiden 
til politiidretten. Det var et sterkt 
ønske fra mange av de øvrige land-

Therese Neergaard
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ene om at Norge forhåpentligvis 
kunne arrangere neste EPM-ski 
i 2021. Dette ble meldt tilbake til 
Norge, men pga EPM Fotball for 
damer i Norge i 2020 er nok dette 
antagelig ikke gjennomførbart. Kan-
skje 2025 kan bli et bedre alternativ 
hvor også Norge er med i kampen 
om å arrangere alpin-VM?  Vi ble 
også invitert til det Sveitsiske politi-
mesterskapet i 2018 i Adelboden 
så motivasjonen for fortsatt trening 
bør være topp.

Som vanlig blir langrenn/pistollang-
renn og alpint arrangert på for-
skjellige arenaer. Transport mellom 
de ulike arenaer gjør at det blir 
utfordrende å få mulighet til å heie 
på hverandre. Tradisjonene tro var 
likevel en samlet alpintropp tilstede 
på pistollangrennsarenaen fredag 
og fikk med oss en bronsemedalje 
til de norske pistollangrennsjentene 
og 4. plass til gutta etter ett til tider 
spennende løp.

Tusen takk til både ledere og aktive 
for et kjempeflott mesterskap og til 
NPI som valgte å sende en fulltallig 
tropp.
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Litt før jul 2016 fikk skigruppa OPIL 
forespørsel fra Erik Bergan om vi på 
kort varsel kunne ta mesterskapet 
i 2017 da Lillehammer plutselig 
hadde frasagt seg arrangementet. 

Jeg luftet tanken med Knut Alme og 
tross dystre snøforhold sa vi straks 
ja. Kontakt med Oddvar Hagen på 
Hvaltjern skistadion i Fet og dato 
ble klarlagt i skoleferieuka. Dette ble 
luftet i klubben, men sterke medal-
jekandidater både i Oslo og Øster-
dalen ønsket å legge avviklingen til 
uke 7. Heldigvis var stadionet klart 
også da, og innbydelsen gikk ut tidlig 
på nyåret.

Jeg fulgte med værmannen og 
Romerikssnøen som var lite opp-
løftende. Hvaltjern hadde godt 
snøkanonanlegg og det gikk for fullt 
noen dager med mange blå gra-
der. Ca 20. jan.  lå ei ca 2 km lang 
kanonsnø-løype klar og noen store 
skiskytterkonkurranser med rundt 
600 deltagere ble avviklet og forhol-
dene fikk rosende omtale.

Jeg var på stadion ca. 25. jan. 
Mildvær og regn blottla standplas-
sen og den var plutselig  skøytebane 
og uframkommelig for pistollang-
rennere med våpen framme til 15 
m fra skivene. Snøbasen kunne ikke 
love kunstsnø der, og det så ikke lyst 

ut. En telefon til Bergan og lufting 
av problemet. Om ikke annen råd 
bestemte vi at om det ble holke på 
standplassen ville vi beordre ski av 
og gå på mattene fram til skyting.
Jeg var fast bestemt på at PM skulle 
det bli, og det på Hvaltjern. Lygna 
var påtenkt som reservearena, noe 
jeg var sterkt uvillig til.

Heldigvis åpnet februar med 2 
ganger snøfall på ca 3 cm hver gang 
og med kost lagde vi ei løype mot 
standplass og den ble testa i klubb-
mesterskap 9.2. Dog med liten del-
tagelse, men det viste seg at skiene 
kunne sitte på bort til skivene uten 

POLITIMESTERSKAP SKI 2017 – 
NORDISKE GRENER, HVALTJERN 

Politidirektørens pokal gikk til Tore Bjon-
viken, OPIL for seieren i pistollangrennet. 
Sara Bjonge, Romerike dobbeltmester. 

Bente Losgård

Einar Berger – Stevneleder



Finn Fjellbu
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for mye struktur. Det sparsomme 
snøfallet hindret oss dog i å bruke 
planlagt trase i 3 km.

Endelig 
Tirsdag 14.2. kunne jeg ønske 
velkommen til 25 spreke pistollang-
rennere fra Midt-Norge. Østerdal i 
nord og Agder i sør med både nye og 
gamle deltagere. Bente Losgård var 
eneste fra PHS og kjent skiskytter 
skulle prøve seg med håndvåpen. 
Moro var det og at vi hadde klart 
å vekke gamle-esset, Finn Fjeldbu 
med nummer på magen og skyteren 
på hofta.

Bente Losgård gikk som en foss, 
hadde ikke glemt sine treningstu-
rer med Maiken Caspersen Falla i 
området, og var over to min foran 
neste kvinne i langrennstid.  Bente 
var helt ny bak pistolen og fikk først 
inn ett treff på 3. skyting og ett på 
siste. Det gav 18 bom og 9 min i 
tillegg, men Bente var like blid og 
håpet å komme sterkere igjen i nes-
te PM. Hun gikk første år på PHS, og 
hadde hittil ikke vært så mye innom 
skyting. 

Medaljene gikk til de «gamle» ring-
revene Elisabeth Westby, Sara Bjon-
ge og tobarnsmoren Silje Faraasen 
alle i kl. 35-39. Medaljevinnerne var 
fra Østerdal, Romerike og OPIL. Silje 
utmerket seg med prima skyting, 
kun 3 bom.

Gutta gikk ca. 1 km lenger enn 
jentene. Det var lett føre og ypper-
lige skyteforhold. Ville favorittene 
Audun Eide og Fagervoll Olden slå 
til? Det gikk og rykter om at Sigurd 
Hov PHS Stavern og Andres Løvland 
PHS Oslo var noen råskinn på ski, 
men ville de takle skyteren mot 
skiskyttermålene på 15 m? Tore 
Bjonviken hadde og vist loven-
de takter på noen torsdagsløp på 
Ekeberg. Stor var overraskelsen 
da Alme kunne utrope Bjonviken 
som gullvinner med nest beste 
langrennstid og 7 bom. Sigurd Hov 
var klart raskest i sporet nesten to 
min hurtigere enn Bjonviken, men 

med 14 bom var han vel 30 sek fra 
bronsen. Audun Eide var som vanlig 
sikker bak skytern og fortsatt ingen 
sinker i sporet, da ble det sølv til 
Agder, med Håvard F. Olden på klar 
bronseplass. Arvid Helge Larssen 
gikk klassisk, men fullførte i fin stil 
og nr. 2 i kl. 65+.

Onsdag 15.2. Skifelt - fortsatt fint 
vær og stabil kulde.   
Skilederen hadde satt staker på 
første standplass før det var tele i 
bakken og beregnet plass til ca. 30 
skiver. Påmeldingen gikk opp og 
ned og to dager før start hadde jeg 
38 på lista. Opplegget ble diskutert 

Starter Juul Sverre Stener klar til å sende Sara Bjonge ut i skifeltløypa.

Silje Faraasen Erik Bergan

»



Politimester skifelt Magnus Ristvedt, Østerdal. 

Stilstudie av Jonas Nielsen. 
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litt med gamle Fjellbu og Grønvold 
fra Østerdalen. Rekkefølgen på 
skytingen ble omgjort og dermed 
bedre plass på standplassene ute i 
terrenget.  Litt snømåking i løypa ut 
av standplassen tok litt tid og den 
tidlige starten kl 1000, ble utsatt 30 
min slik at alle fikk gnidd søvnen ut 
av sikteøyet. 

Endelig kunne Alme og Juul Sverre 
Stener sende skifeltskytterne av 
gårde. Jeg hadde sjøl fått dispens til 
å starte 10 min før hovedstarten for 
å teste både form, spor og skiver. 
Denne gang var løypa ca. 10 for 
alle og i klassisk.  Tjenestevåpenet 
dinglet rundt spenstige skilår og 
kulene hvinte mot de 5 forskjellige 
målene. Sjøl syntes jeg skytingen 
var noe vrien, men både Tor Ove 
Leite og Audun Eide plugget inn fullt 
hus. I kvinneklassen ble det dobbelt 
til Romerike der Sara Bjonge fosset 
gjennom løypa på beste tid og bare 
3 bom, sikkert gull, mens to-
barnsmødrene Elin Haugmo og Silje 
Faraasen også med 3 bom inntok de 
øvrige pallplassene.

Blant gutta gikk gullet overras-
kende til Østerdal ved en outsider, 
Magnus Ristvedt. Han hadde beste 
langrennstid og med bare to bom 
snaue minuttet foran Eide som skjøt 
feilfritt.

Kometen fra Delta, Thomas Ta-
nemsmo, fjorårsvinneren av det 

åpne pistollangrennet på Lygna, 
sikret seg bronsen.

I årets felt-PM fant vi 10 del-
tagere under 40 år – nå kommer 
ungdommen. Gledelig var det og å 
se kvaliteten på skytingen der 19 
av 29 hadde 6 eller mindre bom. 
I feltløpet deltok også Tommy L. 



Jonas Nielsen og John Chr. Deighan Hanssen. 

John Chr. Deighan Hanssen flankert av Jonas Nielsen og Sondre Fylling.
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Johnsen fra Harstad. 5. pl. i kl. 45-
49. Også oppe i nord lite snø og 
få mil på Tommy, men bare 2 bom 
ruvet høyt på skyteresultatene.

Det var gnistrende føre og vindstille 
under avviklingen. OPILs gamle, 
gode standplassledere som Hildrum, 
Borseth, Nerby og Aamodt holdt 
orden på ildgivingen og ivaretok 
sikkerheten ved skivene. PM- så 
langt hadde gått bra tross sparsomt 
med snø.

Siste dag med minus 3 ved felles-
starten kl. 1000. 
Gråvær og snev av klisterføre. 
Jentene stoppet etter en runde 5 
km, mens gutta dro på en runde 
til. Av 31 startende kom 30 i mål. 
Mikal Kristensen klarte å bryte, først 
staven og så hele løpet.  Mange 
mente at Kari Øvsthus fra OPIL i kl. 
over 50 år skulle havne på pall-
toppen, men som hun sjøl sa før 
start, løypa var i raskeste laget til å 
kunne hamle opp med ungdommen. 
Sara Bjonge, Romerike slo til med 
sin 2. gull. Frøydis L. Kvernes også 
Romerike knep sølvet 20 sek bak, 

men Kari knep bronsen bare 8 sek 
fra sølv. To nykommere fra PHS 
viste også gode takter i yngste klas-
se bak Ranveig Øverøyen og Tonje 
Andersen.

I herreklassen vanket mange nye 
navn og ingen hadde sikre favorit-
ter. John Chr Deighan Hanssen var 

et navn som jeg hadde lagt merke 
til i OBIK-karusellen i Kollen et par 
uker tidligere. Da gikk han for Asker. 
Jonas Nielsen nå Hønefoss, var 
og på lista, mens Vegard Jørstad 
og Anders Løvland var på manges 
lepper. Tore Bjonviken var og sulten 
på pallplass. »



Medaljevinnerne spesielt langrenn, menn.  

Medaljevinnerne skifelt, menn. 

Medaljevinnerne skifelt, kvinner. 
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Feltet holdt seg temmelig sam-
let, ingen klarte helt å rykke i fra. 
Noen staket iherdig skulle snart gå 
Vasaen. Det ble nykommer Deighan 
Hanssen som tok teten. Jonas klarte 
å gå inn luka, men på sisterunden 
ble John Chr. Deighan Hanssen for  
sterk og sikret seg sitt første politi- 
mesterskap i langrenn med en sei- 
ersmargin på 10 sekunder til Jonas 
Nielsen.  Sondre Fylling fra PHS var 
absolutt outsider og kapret bron-
sen et lite minutt bak sølvet. At 
gamlegutta, Inge Solberg, Knut A. 
Løberg og Dag Eriksen viste tenner 
blant unggutta er med å setter farge 
på politiidretten. Stå på, om et år er 
det PM igjen. 

Kan vi si det ble satt rekord. Ja, 
PHS hadde 7 deltagere i spesielt 
langrenn noe som kanskje betyr at 
kondis fortsatt teller på PHS? Tar 
også med at ekstremværet slo til 
på Hvaltjern denne dagen. Minus 
3 ved start kl. 1000, og like etter 
innkomst 5 + og høljende regn, 
såkalt underkjølt, polerte Romerikes 
småveier denne ettermiddagen.

Tommy L. Johnsen sto for medalje-
utdelingen og premievinnerne kunne 
velge sin premier. 

Tore Bjonviken overrekkes Politidirektørens pokal av Tommy Johnsen, NPI. 



Kari Øvsthus mottar sin premie av Einar Josef 
Berger. 

Medaljevinnerne pistollangrenn, menn. 
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Menn – ca. 10 km

RESULTATER

Spesielt langrenn
Kvinner – ca. 5 km

Tore Bjonviken ble tildelt Politi-
direktørens pokal for sitt pistol- 
langrenn.

Som arrangør takker vi Dagens 
Næringsliv, Milslukern Sport, Sport 
og Fritid Aurskog, G-Sport, Inter-
jakt, Europris og Eikmaskin alle 
Bjørkelangen for gavepremier.

Til slutt takk til OPILs tidtagerteam, 
Knut Alme og Juul Sverre Stener og 
resten av OPILs trofaste hjelpere.
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Italia inviterte til kvalifisering i 
Riccione, en by langs østkysten, ca. 
1 ½ times kjøretur sør for Bologna. 
Stedet er en typisk turistdestinasjon 
med en befolkning på ca. 30000, og 
en befolkningsøkning på ca. 170000 
i sommermånedene.

Norge var trukket ut i gruppe med 
Italia og Østerrike. 

Forberedelsene til mesterskapet, 
startet allerede høsten 2016,  
hvor vi fikk en god gjennomkjøring i 
Nordisk i Finland i november. Planen 
var også denne gangen å ha en 
treningssamling i Oslo før vi reiste. 
Som nevnt i referat fra Nordisk i 

Finland, var det mange debutanter 
den gang, men også i EMP kvalik 
stilte Norge med seks debutanter. 
Alle debutantene denne gangen gikk 
på PHS.

Vi fik dessverre forfall fra to spillere, 
Torsein Kjærner-Semb, libero, og 
Odd Magnus Indreeide Øvregaard, 
center, bare et par dager før vi skulle 
reise.  

I uttaket endte vi likevel opp med 
12 herrespillere, hvor to, Aleksander 
Vatn og Lars Henrik Reknes kunne 
møte på kort varsel. 

Debutanter i kursiv

Herrelaget: 
Håvard Loland Råheim, Daniev 
Stenvig, Mathias Brøndbo Hollås, 
Cedric Aubry, Henrik J. Bjørnholt, 
Sebastian Greger Jahnsen, Magnus 
Løvland, Sigurd Fosli, Harald Flotve 
Myklebust, Andre Njøsen Norevik, 
Aleksander Vatn, Lars Kristian Reknes. 

Herrelaget satte rekord med seks 
debutanter, noe NPI synes er svært 
gledelig for volleyballsporten.  NPI 
sitter nå igjen med en god oversikt 
over aktuelle volleyballspillere i 
fremtidige mesterskap.

Denne gangen fikk vi med oss Jan 
Egil Tvinde som trener.

EPM KVALIFISERING VOLLEYBALL 
FOR MENN I RICCIONE, ITALIA 6.–9.1.2017

Norge slo Italia 3–0

Volleyballlandslaget 2017

Bjørn Inge Espeland – Grenleder NPI volleyball
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Fra NPI styret stilte, Arne Sindre 
Gilje  grenleder  Bjørn Inge Espeland 
og trener Jan Egil Tvinde. 

Dag 1: Torsdag.
Vi møttes i Oslo torsdag 5.januar 
hvor vi trente kl. 1100, i gymsalen 
på Politihuset på Grønland, middag 
på PHS i Slemdalsvegen, spiller-
møte, og kamp senere på dagen kl. 
2000 mot 1. divisjonslaget Spirit 
Lørenskog.

Dag 2: Fredag
Reisedag. Flyet gikk 1330 hvor vi 
møttes på Gardermoen kl. 1200. 
Flyturen gikk helt etter skjema, 
Gardermoen – København – Bo-
logna, hvor vi hadde noen timers 
opphold i København hvor vi spiste 
middag på O`Learyes.

Vi landet litt før skjema i Bologna og 
skulle hentes der og kjøres med to 
minibusser til Riccione. 

Vi ble likevel litt forsinket fra Bo-
logna da en av spillerne ikke fikk 
sin bagasje. Den samme spilleren 
satt ved siden av grenleder på siste 
del av turen ned og opplyste at han 
fryktet at bagasjen kunne forsvinne, 
og hadde derfor skoene i håndbaga-
sjen. 

Dag 3: Lørdag
Kampdag, og åpning med innmarsj 
og nasjonalsang.
Mange spente spillere og trenere. 
Østerrike og Italia spilte kl. 1030. 

Østerrike stilte med et bra mann-
skap, men blant annet en ca. 2 me-
ter høy spiller som skulle vise seg 
vanskelig å stanse. Spillet varierte 
en del og både Italia og Østerrike 
viste tidvis godt spill.  Østerrike 
vant likevel 3 – 0 (25-14 / 29-27 / 
25-21).

Kamp: Østerrike – Norge 
3 – 0 (25-13 / 25-15 / 25-21)
Østerrike viste seg å være sterkere 
enn antatt ut fra kampen mot Italia.  

Norge fikk aldri helt grepet på 
kampen og sleit med å avgjøre 
ballene til sin fordel. 

1 og 2 sett var forholdsvis like mht. 
servemottak, og angrep, og Norge 
fikk hhv. 13 og 15 poeng. 

I siste setter gjorde Jan Egil Tvinde 
et par endringen som ga utslag i et 
bedre angrep og bedre fungering i 
servemottak, og angrep.  Siste set-
tet endte Norge med 21 poeng, men 
var i mye større grad med i kampen. 
 
Det flott å se at mange av våre 
debutanter fikk vist seg frem med 

svært godt spill.  Flere av spillerne 
som hadde vært med tidligere år 
fikk og vist seg frem og bekref-
tet at de fremdeles har mange 
år igjen som representanter for 
politilandslaget. 

Dag 4: Søndag

Kamp: Norge - Italia 
3 – 0 (25-20 / 25-22 / 25-18) 

Etter å ha fått utforsket ulike 
oppstillinger, var Norge ved bedre 
mot i denne kampen.  Italia hadde 
et mannskap som virket å være 
mer ujevnt enn det norske.  I denne 
kampen klarte Norge å sette opp en 
formidabel blokk, og stanset i stor 
grad hovedangriperen som hadde 
briljert mot Østerrike. 

Både mottak og angrep satt godt i 
kampen, selv om vi har litt å gå på 
mht. presisjon

Norge vant 3 – 0, hvor Italia fikk 
hhv. 20, 22 og 18 poeng. 

For første gang i et EPM har Norge 
vunnet, og at det også ble gjort mot 
Italia er et sterkt resultat. 

Etter kampen ble det utvekslet 
oppvarmingstrøyer mellom lagene. 

Medaljer ble det også. 

»



En glad gjeng etter seieren over Italia. 
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Arrangør hadde og lagt opp til en 
sightseeing inn i landet med en 
busstur, og vandring i en eldre by 
eller hovedsete for lorden i området. 
Flere av bygningene var fra rundt 
1300-tallet. 

Her fikk vi muligheten til å prøve-
smak ulike ostesorter laget på en 
spesiell vakumpakket måte under 
brosteinene.  Flere benyttet anled-
ningen til å kjøpe lokale råvarer. 
Nå lever Norge i spenning frem til 
27.februar 2017, som er datoen da 
alle kvalikgruppene skal være ferdig 
spilt.  Vi ble nr. 2 i gruppen, og 2 av 
4 toere går videre til sluttspillet i 
Varna i Bulgaria 24 – 31.mai 2017. 
(Norge ble dessverre ikke blant de to 
beste toere og kommer ikke med til 
sluttspillet i Bulgaria- redaktørens 
merknad)

Bankett
Ferdig spilt og klar for bankett og 
premieutdeling. Banketten ble holdt 
på hotellet med servering av ulike 
pastaretter og kylling.  Flere av 
spillerne var mulig noe mette etter 
et førmåltid bestående av en svært 
god pizza på en typisk italiensk 
pizzarestaurant bare en time i 
forkant.  

For Norge ble det etter banket-
ten delt ut premie til beste spiller: 
Håvard Loland Råheim. 

Den andre delen av banketten måtte 
lagene ordne selv, hvor spillere og 
lagledere fikk ta del i lokalt uteliv og 
kultur hvor vi kunne mingle og nyte 
god musikk mm. Alt i alt en svært 
vellykket bankett.  

Dag 5 – Reisedag. 
Kvelden i forvegen ble lystig for 
mange og forhåpentligvis en ufor-
glemmelig aften med kollegaer 
Første fly gikk svært tidlig fra Bo-
logna med avreise kl. 0630.

Som tidligere spiller og grenleder 
har jeg deltatt på alle nordiske 
mesterskap. Jeg vil rette en stor 
takk til alle for at dette ble en av de 
mest uforglemmelig turene noe som 
forhåpentligvis har gitt mersmak til 
fortsatt deltagelse i politiidretten.

En stor takk til NPI, sin representant 
fra styret Arne Sindre Gilje, og en 
stor takk til Jan Egil Tvinde for at 
han stilte opp som trener med sin 
kompetanse. En stor takk til alle 
spillerne for å ha bidratt både godt 
sportslig men og sosialt.



Onsdag 26 og torsdag 27 april 2017.

Stavanger/Stavanger idrettshall

Herrer – Damer – Mix.

Dame- og herreklassen vil bli avviklet på onsdag. Mixklassen blir avviklet på torsdag. 
Det er derfor bare å melde seg på begge dagene!

Sendes til Malene Sivertsen, mob. 918 84 352 , malene.sivertsen@politiet.no  

 Påmeldingen påføres navn på lag, kontaktperson/ klasse og tlf. nr. 
                                      
Påmeldingsfrist er 31.mars 2017.
 
Lagene regnes som påmeldt når avgiften, kr. 1500,- pr. lag er innbetalt til Stavanger 
politidrettslag bankkonto nr. 5412 05 01448.   
Påmeldingsavgiften må være betalt før mesterskapet.

Dere vil få muligheten til å bo på Stavanger sitt flotte hotell som ligger midt mellom 
Madla og Tjensvollkrysset og gangavstand fra hallen – Clarion Hotel Energy Ishockey-
veien 2, 4021 Stavanger. tlf. 51347800, 

Enkeltrom                            865,-
Dobbeltrom                      1065,-
Trippelrom                        1265,-

For bestilling oppgi kode 1 1 2 8 G R 0 0 8 6 7 8  på tlf: 51347800 eller sender mail til Info 
Clarion Hotel Energy cl.energy@choice.no. 

Rompris (Les spesialpris) forutsetter rask bestilling, rommene er ikke holdt av så det 
kan bli fullt!

 

Tid:

Sted:

Klasser: 

Påmelding:

Overnatting:

INVITASJON TIL  
PM VOLLEYBALL 2017
Rogaland Politiidrettslag har herved gleden av å 
invitere til PM i volleyball 26.–27. april 2017. 
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»



Arrangeres onsdag på Clarion Hotell Energy.
Pris kr. 400,- betales samtidig med påmeldingsavgiften til samme konto nr. som nevnt 
ovenfor. (Merk med antall på banketten.)

TAPAS 
(Gi beskjed om allergier.)

08.00 Kampstart dame og herre.

17.00-18.00 Da kampene er ferdig, blir det dusj og stell på hotellet.

20.00 Tapasbuffet på Clarion Hotel Energy.

22.00 – 01.00 Musikk, dans og kos. Vi kan garantere at dere opplever en kveld utenom 
det vanlige!
     
10.00 Kampstart Mix.
                  

Kart/vegbeskrivelse til hall, samt annen informasjon blir levert lagene ved ankomst på 
hotellet. 
 
Ang. allergier, meld fra til hotellet ved påmelding. 

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.
                        
Det blir kun dekket reiseregning på billigste måte etter NPI sine retningslinjer. Det 
gjøres og oppmerksom på egenandelen på kr. 200 pr. pers i reiseutgifter. Studenter 
betaler ikke egenandel.
                            
Reise til og fra flyplassen kan ordnes med minibuss eller lignende, noe som går inn 
under reiseutgiftene. Dersom du skulle ha noen spørsmål angående arrangement eller 
reise, kontakt Arne Sindre Gilje (Se nedenfor). 

Arrangementskomiteen ønsker alle deltakere velkommen til to fantastiske dager i 
Stavanger.                                       

Arne Sindre Gilje, mob. 916 73 349
Arne.sindre.gilje@politiet.no

Malene Sivertsen, mob. 918 84 352
Malene.sivertsen@politiet.no

Linda Håland, mob. 993 61 297
Lindahaland@politiet.no

Mvh
Sør-Vest politidistrikt

Bankett:

Meny:

Program:

Onsdag:

Torsdag:

Øvrig info: 

Kontaktpersoner:
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NPM FELTSPORT OG ORIENTERING 2016

30. august – 1. september 2016  
arrangerte Kristiansand Politi- 
idrettslag Nordisk politimesterskap 
i orientering og feltsport i Evje i 
Setesdal. 

Mesterskapet hadde deltakere fra 
Danmark, Estland, Finland og Norge. 
Estlenderne hadde bestilt flybilletter 
fra Tallinn via Amsterdam til Kris-
tiansand. Underveis forsvant deres 
bagasje slik at de tre deltakerne  
fra Estland var uten konkurranse- 
utstyr da konkurransene skulle 
starte.  Med hjelp fra arrangøren  
og deltakerne fra de andre landene  
fikk estlenderne lånt utstyr og 

kunne delta i konkurransene.
Utøvere og støtteapparat ble inn-

losjert på Revsnes hotell i Byglands-
fjord som lå ca. 15 km fra Evjemoen. 
Her ble de daglige lagledermøtene 
avholdt.

Evjemoen kunne tilby ett flott og 
spennende (noen syntes det var litt 
krevende) terreng. På skytterhuset 
ble det solgt enkel mat og drikke. 
Mesterskapet var velsignet med 
flott sensommervær alle dagene.

Orienteringsstafett
Første dags øvelse var orienterings-
stafett med to menn og en kvinne 

på laget. Hver nasjon kunne stille 
med tre lag. Da Norge kun hadde 
to kvinner disponible stafettdagen, 
hadde John Hansen fått med en 
kvinnelig utøver fra distriktet til å 
steppe inn på Norges 3. lag som 
dermed løp utenfor konkurranse. 

Finlands 1. og 2. lag hadde en 
suveren ledelse etter 1. etappe – 
drøyt 5 minutter for Norges 1. og 2. 
lag og stafetten syntes avgjort, men 
det viste seg at «gaflingen» hadde 
sendt de to finske lagene ut på den 
letteste løypa på 1. etappe, mens 
de to norske lagene hadde den litt 
lengre løypa først.

NORDISK POLITIMESTERSKAP I  
FELTSPORT OG ORIENTERING 2016

Norge vant spennende orienteringsstafett 
og Elin Bjerva forsvarte mesterskapet i felt-
sport. 

Stafettløperne klare til start. 

Knut Alme

»



POLITIIDRETT   MARS 2017 SIDE 34

NPM FELTSPORT OG ORIENTERING 2016

Etter 2. etappe kom Finlands 1. 
lag først inn til veksling kun 32 
sekunder foran Norges 3. lag. Det 
viste seg at den kvinnelige distrikts-
utøveren var Marianne Andersen (1 
VM-gull, 8 VM-sølv og 4 VM-bronse 
pluss 18 NM-gull, hvorav 3 i 2016 + 
kongepokalen) De to andre norske 
lagene var drøyt 2 minutter bak 
Finland.

Da lagene hadde noen hundre meter 
og en post igjen før målgang ledet 
Finland med noen få sekunder, men 
Norges ankermann Fredrik Sandal 
sørget med sin langspurt for norsk 
seier – 11. sekunder foran Finlands 
1. lag. På laget løp Lars Enerhau-
gen, Elin Bjerva og Fredrik Sandal. 
Norges 3. lag kom i mål som tredje 
lag, men da de stilte utenfor kon-
kurranse ble det Norges 2. lag ved 
Ulf Erik Strand, Grethe Brennhovd 
Clausen og Reidar Selmer som stakk 
av med bronsemedaljene. 

Feltsport
Dag 2 var viet feltsport. Løpstiden 
for herrene varierte mellom 1 time 
og 34 minutter til 2 timer og 29 
minutter. Underveis hadde utøverne 
vært innom to skytestandplasser, 
kartlesing og orientering.  I kvinne-
klassen som hadde en litt kortere 
løypa varierte løpstiden mellom 1 
time og 13 minutter til 2 timer og 
13 minutter.

Først etter at tilleggene på de for-
skjellige standplassene var rappor-
tert inn og notert kunne man utrope 
vinnerne. Det ble dobbelt finsk i 
herreklassen ved Eero Pietilä og 
Rami Siivonen.

Fredrik Sandal sikret bronseme-
daljen foran Ulf Erik Strand og Lars 
Enerhaugen. 

Rami Siivonen, Finland hadde beste 
løpstid, men litt for mange bom 
på skytingen sendte ham ned på 
sølvplass. Reidar Selmer og Tero 
Koponen-Karisalmi, Finland klar-
te kartlesingen uten tillegg. Beste 
skytter på herresiden var Ulf Erik 
Strand med fire minutter i tillegg.

På kvinnesiden forsvarte Elin Bjerva 
mesterskapet fra forrige NPM. 

Med beste løpstid og minst tillegg 
ble det en sikker seier foran Leena 
Alto, Finland og Grethe Brennhovd 
Clausen.

Antonia Haga, Finland hadde null 
tillegg på kartlesingen, mens Grethe 
Brennhovd Clausen var beste 
skytter totalt med kun tre minutter 
i tillegg.

Orientering
Eero Pietiä og Rami Siivonen sørget 
for nok en dobbeltseier til Finland. 
De var drøyt tre minutter foran Ulf 
Erik Strand på bronseplass. Finnene 
viste sin styrke med å ha alle sine 
seks løpere blant de åtte beste. 
Fredrik Sandal hadde tredje beste 
tid i mål, men postkontrollen viste 

at han hadde dessverre hadde løpt 
forbi en post og måtte diskes.

I kvinneklassen ble det endelig suk-
sess for Estland. Mirja Virve sikret 
seg seieren 57 sekunder foran Elin 
Bjerva, som dermed kunne reise 
hjem med to gull og en sølvmedal-
je. Bronsemedaljen gikk til Grethe 
Brennhovd Clausen – hennes tredje 
bronsemedalje i mesterskapet.

Politimesterskapet
Politimesterskapet i orientering og 
feltsport var lagt inn i det nordiske 
mesterskapet. Ingen utøvere under 
45 år var påmeldt utover de som 
deltok i nordisk. 11 utøvere i klas-
sene 45 år – 65+.  Samtlige PM-
medaljer gikk til utøverne som også 

Ulf Erik Strand med Politidirektørens pokal. 

Medaljevinnerne i PM orientering. Ulf Erik Stand flankert av Lars Enerhaugen og Gunnar N. Jacobsen.
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Norge 1 – Lars Enerhaugen, Elin Bjerva 
og Fredrik Sandal. 

Visepolitimesteren åpnet mesterskapet med en 
humoristisk åpningstale. 

Norge 3 (ufk) – John Hansen, Marianne Ander-
sen og Gunnar N. Jacobsen.

Norge 2 – Ulf Erik Strand, Grethe Brennhovd 
Clausen og Reidar Selmer. 

deltok i nordisk. Politidirektørens 
pokal til beste resultat i PM gikk til 
Ulf Erik Strand, Østerdal for seieren i 
orienteringsløpet.

Kristiansand Politiidrettslag 
gjennomførte mesterskapet på en 
suveren måte og høstet lovord fra 
alle for gjennomføringen.

Knut Alme

1.09.02

1.09.13

1.15.47

1.49.13
1.52.34
1.55.12

1.20.56
1.23.36
1.30.36

 50.41
 51.08
 54.11

 41.11
 42.08
 43.06

Norge 1 – (Lars Enerhaugen, Elin Bjerva, 
Fredrik Saldal)
Finland – (Eero Pietilä, Antonia Haga, Tero 
Koponen-Karisalmi)
Norge 2 – (Ulf Erik Strand, Grethe B. Clausen, 
Reidar Selmer)

Eero Pietilä
Rami Siivonen
Fredrik Sandal

Elin Bjerva
Leena Alto
Grethe Brennhovd Clausen

Eero Pietilä
Rami Siivonen
Ulf Erik Strand

Mirja Virve
Elin Bjerva
Grethe Brennhovd Clausen
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Finland
Norge
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Norge
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Feltsport
Herrer

Damer

Damer

MEDALJEOVERSIKT NPM ORIENTERING OG FELTSPORT 2016

Orientering
Herrer
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Rogaland politiidrettslag med Mor-
ten Aanonsen i spissen arrangerte 
15. og 16. februar 2017 historiens 
andre PM i bordtennis. Fantastiske 
fasiliteter og gode arrangører. Alt 
gikk ”på skinner”. Deltagelsen hadde 
økt betydelig siden i fjor. Til sammen 
37 deltagere stilte opp i år. Sarps-
borg kom kjørende med to minibus-
ser og hadde hele 12 deltagere. De 
har i løpet av året klart å bygge opp 
et bordtennismiljø på politistasjo-
nen, og har også sagt seg villige til 
å arrangere neste års PM. Det må 
karakteriseres som en suksess-his-
torie!! 

Tre representanter fra PHS, hvorav 
en kvinnelig, deltok også. Håper de 

bidrar til å spre det glade budskap 
om bordtennis i politiet. Det virket i 
alle fall som alle deltagere stortriv-
des og utviklet stadig bedre spill.

Resultatmessig dominerte OPIL, 
og i år som i fjor endte Marthe H. 
Nilsen og Jacob Kristiansen fra OPIL 
i finalen. Marthe åpnet best og vant 
de to første settene. Så slo Jacob 
kraftig tilbake og vant de tre siste 
settene. Han vant derfor gull og 
POD-pokal i år. Det må også nevnes 
at selveste grenleder, Morten 
Aanonsen spilte meget bra og tok 
ett sett fra Jacob i semifinale. Mor-
ten fikk til slutt bronsemedaljen.

Lagkonkurransen ble vunnet av 

Marthe H. Nilsen og Dag Akstun fra 
OPIL. 

Banketten i 21. etasje på Scandic 
ble også en suksess, krydret med 
såkalte ”sanne historier fra vir-
keligheten”, servert av OPIL’s Magne 
Økland. 

Vi håper på enda bedre deltagelse 
neste år. Her er det absolutt en 
mulighet for alle ferdighetsnivå. Stor 
sosial profil og idrettsglede er to 
passende stikkord.

Per Arne Frengen

SÅ VAR HISTORIENS ANDRE PM 
BORDTENNIS OVER

Jacob Kristiansen, OPIL slo Marthe H. Nilsen 
i finalen, og sikret seg Politidirektørens pokal. 

Jacob Kristiansen og Marthe H Nilsen Finale OPIL. 

Per Arne Frengen & Morten Aanonsen – Grenleder bordtennis



Magne Økland, OPIL. 
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Som grenleder må jeg likevel 
komme med noen betraktninger 
og tanker etter årets mesterskap i 
Stavanger Idrettshall onsdag 15. og 
torsdag 16. februar 2017.

Planlegging av- og dato for mester-
skapet var i gang allerede i mars 
2016. Stavanger Idrettshall er for 
mange å regne som en av Norges 
beste bordtennisarenaer. I tillegg er 
det ideelt at hotell Scandic Forum 
med sine 21 etasjer ligger som 
nærmeste nabo til hallen. Samtidig 
ga hotellet oss kanskje et uslåelig 
tilbud med 790 kroner pr. natt i 
singelrom.

Stavanger bordtennisklubb lånte oss 
sjenerøst det vi trengte av bordten-
nisbord, nett og barrikader. Rammen 
var således satt!

En fenomenal gjeng av 37 staute 
kollegaer deltok i årets PM. Gledelig 
var det at det var dobbelt så mange 
kvinner i år (altså 2), men ser gjerne 
at det kommer noen flere. Enda vet 
vi at det er mange flere bordten-
nisspillende politifolk som kunne ha 
deltatt. Bli med neste år da! Alders-
spennet strakk seg fra midten av 
20-årene til snaut 60 år. Det liker 
jeg!!

Med nesten 40 deltakere i år, så 
håper jeg på ca. 50 deltakere i 2018. 
Jeg håper videre at årets deltakere 

har forstått at dette er for ALLE som 
liker bordtennis, uansett hvilket nivå 
man er på.

Det er som i fjor fantastisk gøy å se 
hvordan deltakerne koser seg, og 
ikke minst se utviklingen på ”kjeller-
spillere” i løpet av mesterskapet.  
Jeg håper virkelig det frister til 
gjentakelse i SARPSBORG i 2018!

Altså, om ikke datoen for 2018 er 
klargjort, er det avklart at PM bord-
tennis 2018 blir i Sarpsborg. Dato 
kommer snart. Følg med!

Dette ble annonsert klart og tydelig 
på trykk på ”sarpernes” nyanskaf-

fede T-skjorter, og på årets bankett. 
Banketten ble holdt i hotellets 
21. etasje med en god 3-retters 
middag og morsomme historier, ”fra 
virkeligheten”(-: Hele 31 deltakere 
deltok på banketten.

Så kjære deltakere, takk for at dere 
gjorde mesterskapet til det det ble!
Håper vi sees i Sarpsborg i 2018

Morten Aanonsen
Grenleder bordtennis

– Se resultater på neste side. –

Morten Aanonsen og Jacob Kristiansen. 

Kristoffer Olsen. Andre Sannes og Jon Ivar Langerud.  

»



Jacob Kristiansen, OPIL mottar Politidirektørens pokal av NPIs nestleder Per Arne Frengen. 

Marthe Nilsen, OPIL. 

Lagfinalen mellom Oslo 1 og Oslo 2. 
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RESULTATER:

Det ble kun spilt to klasser gjennom hele mesterskapet. Første dagen 
konsentrerte vi oss om lagkamper.

I A-sluttspillet gjorde OPIL rent bord, og tapetserte pallen denne 
gangen.

1. plass – Marthe H. Nilsen og Dag Akstun,   OPIL 1                                                                             
2. plass – Jacob Kristiansen og Bjørn Syvertsen,   OPIL 2                                                                 
3. plass – Andre G. Sannes og John Ivar Langerud,   OPIL 3

I B-sluttspillet ble de to øverste plasseringene slik:

1. plass – Geir Anders Mikkelsen og Tom Henrik Knutsen, Sør Vest 3
2. plass – John Morten Rossbach og Tor Ivar Myrland, Sarpsborg 6

I singelkonkurransen andre dag ble resultatene som følger i A-slutt-
spillet:

1. JACOB KRISTIANSEN,    OPIL 
2. MARTHE NILSEN,           OPIL  
3. MORTEN AANONSEN,   ROGALAND
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Følgende lag deltok i PM i håndball 
2017:

Herrer:
•	 Agder KPIL
•	 Bergen
•	 PHS Oslo
•	 Telemark
•	 Oslo 1
•	 Oslo 2
•	 Sør Vest
 
Damer:
•	 Asker og Bærum
•	 Agder
•	 Bergen 1
•	 Bergen 2
•	 PHS Oslo 1
•	 PHS Oslo 2

•	 Oslo 1
•	 Oslo2 
•	 Sør Vest
•	 Telemark
•	 PHS Kongsvinger
•	 Hordaland
•	 Romerike
•	 Sør Trøndelag
•	 PUPIL
•	 Team Østfold

Romerike Politiidrettslag hadde lagt 
PM håndball til Skedsmohallen.  Den 
består av tre baner, som gjorde det 
mulig å gjennomføre kampene uten 
forsinkelser.  Det var 16 damelag og 
7 herrelag.  Det var meget gledelig 
at det var så mange påmeldte 

damelag. 7 herrelag er noe skuf-
fende, så håpet er at det bare er et 
forbigående fenomen.

Onsdag 1. mars ble gruppespillet 
gjennomført. Det var god kvalitet 
på kampene og de forløp uten noen 
skader av betydning.  Stemningen 
var god og innsatsen høy.

Etter siste kamp dro de fleste til 
spillerhotellet Best Western Fa-
gerborg, hvor også banketten ble 
gjennomført.  Etter ryktene var det 
høy stemning.

Torsdag 2. mars var det først de 
siste kampene i gruppespillet.  Til 
finalespillet gikk følgende lag:

POLITIMESTERSKAP I HÅNDBALL 
1.–2. MARS 2017

PHS, Oslo vant kvinneklassen og OPIL 2 
vant herreklassen. 

Politimestere i kvinneklassen 2017 PHS, Oslo 1. lag. 

Per Olaf Nordli – NPI

»



Politimestere i herreklassen 2017 Oslo 2. lag. 

Glade sølvmedalje-vinnere fra Sør Trøndelag. 
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Damer: PHS Oslo 1 – Sør Trøndelag 
– Telemark – Asker og Bærum
Herrer: Oslo 2 – Telemark – Bergen 
- PHS Oslo 

Bronsefinale damer: 
Telemark – Asker og Bærum.
Her måtte dessverre Asker og Bæ-
rum trekke seg fra kampen, slik at 

Telemark ble kåret som vinner.

Finale damer: 
PHS Oslo – Sør Trøndelag 21 - 15
Kampen startet i høyt tempo og stor 
innsats.  PHS Oslo startet best og 
fikk en tidlig ledelse.  Kampens bes-
te spiller Mina Gustavsen prikket inn 
skudd etter skudd.  Sør Trøndelags 

forsvar hadde store problemer med 
å stoppe hennes skudd.  I tillegg fikk 
de ikke god nok flyt i angrepet til å 
komme til gode avslutninger. PHS 
Oslo gikk til pause med en fortjent 
ledelse etter godt spill.  Sør Trønde-
lag kom bedre i gang i andre om-
gang og satte etterhvert «frimerke» 
på nevnte Mina Gustavsen.  Det 
begynte «å kladde» i angrepet. Sør 
Trøndelag fikk bedre flyt i angrepet 
og tok innpå PHS Oslo i målproto-
kollen. De var bare noen mål bak 
da PHS Oslo endret taktikk ved å 
sette Mina på vingen.  Forsvaret til 
Sør Trøndelag greide ikke å finne 
et mottrekk til dette og PHS bak-
spillerrekke fant store luker i forsva-
ret.  I tillegg fungerte samarbeidet 
mellom PHS sitt forsvar og keeper 
bedre. 

Kampens beste spiller:  
Mina Gustavsen

Bronsefinale herrer: 
Bergen – PHS Oslo 13 – 11.
Dette ble en jevn kamp hvor lagene 
holdt fulgte hverandre hele kampen.  
Det var høyt tempo (kanskje litt for 



Telemark – sølv i herreklassen. 
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RESULTATER:

HERRER:

1. Oslo 2
2. Telemark 
3. Bergen
4. PHS Oslo
5. Sør Vest
6. Oslo 1
7. Agder KPIL
 
DAMER:

1. PHS Oslo 1 
2. Sør Trøndelag
3. Telemark
4. Asker og Bærum
5. PUPIL
6. Bergen 2
7. Oslo 2
8. Oslo 1
9. PHS Kongsvinger
10. Vestfold
11. Romerike
12. Agder
13. Sør Vest
14. PHS Oslo2
15. Bergen 1
16. Team Østfold

høy) og god innsats.  Lagene kom 
til mange målsjanser, men litt dårlig 
skuddavlevering og gode keepere 
gjorde at det ble lite mål.  Bergen 
var laget som hadde den beste 
avslutningen på kampen og «halte 
seieren» i land.

Finale herrer: 
Oslo 2 – Telemark 17 – 7
Kampen ble aldri spennende, fordi 
Oslo 2 styret kampen fra start 
til mål.  Samarbeidet mellom et 
aggressivt forsvar og en meget opp-
lagt keeper, gjorde at Oslo 2 kunne 
rushe inn mål etter mål. Dette var 
gjennomgangsmelodien gjennom 
hele kampen og Oslo 2 kunne inn-
kassere en sikker seier.

Kampens beste spiller:  
Keeper Øyvind Myhr

Romerike Politiidrettslag ved Frida 
Halvorsen og hennes stab gjennom-
førte et prikkfritt mesterskap. 
Kampene ble gjennomført etter 
tidsplanen. Dette er ofte en stor 
utfordring. Kampledelsen, både i 
sekretariatet og ute på banen, var 

også av god kvalitet. Under premie-
utdelingen ble det annonsert at Sør 
Trøndelag vil ta på seg PM håndball 
i 2018. 

NPI vil gratulere Romerike Politi- 
idrettslag for vel gjennomført mes-
terskap.

Bronsemedaljene i herreklassen gikk til Bergen. 



Årets PM i utstyrsfri styrkeløft 
og benkpress ble arrangert av 
Øst politidistrikt v/Romerike 
politiidrettslag.

Mesterskapene ble holdt sammen 
med PM i håndball i Skedsmohallen 
i en passe stor sal, som var godt eg-
net både for konkurransen og delta-
kernes oppvarming foran denne. 

OPIL hadde etter forespørsel fra 
arrangøren stilt til disposisjon 
det vesentlige av løfteutstyret til 

konkurransen og oppvarmingen og 
ordnet med dommere, sekretariat 
og spottere under løftingen.

Det var påmeldt hele 29 løftere, 
som er det høyeste antall deltakere 
i mesterskapenes historie. Av disse 
var det fire som ikke kunne delta 
grunnet skader/manglende innvil-
gelse av permisjon.      
                                                 
Av de 25 deltakerne som konkur-
rerte i mesterskapene var det 9 
damer og 16 herrer, hvorav 10 fra 

OPIL og 6 fra PHS/Stavern/Oslo.  
Til sammenligning kan nevnes at det 
i fjorårets mesterskap i Stavanger 
deltok 14 løftere.                                                

Av de 25 deltakerne i mester-
skapene var hele 19 debutanter.                                                                                          

Styremedlem i Norges styrkeløft-
forbund, politioverbetjent Per 
Øyvind Fjeld, Askim lensmannskon-
tor førte stevneprotokoll på data 
samtidig som han som speaker 
sørget for at mesterskapene ble 
gjennomført på en profesjonell og 

POLITIMESTERSKAPET I  
STYRKELØFT OG BENKPRESS  
1. MARS 2017 I LILLESTRØM

Politidirektørens pokal gikk til Dag Rune 
Stangeland, Troms PIL for beste resultat i 
styrkeløftkonkurransen. 

Dag Rune Stangeland, Troms PIL med Politidirektørens pokal som beste styrkeløfter blant de 25 deltakerne.
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effektiv måte i løpet av 4 timer.
Jeg fikk inntrykk av at deltakerne sy-
nes mesterskapene var gjennomført 
på en profesjonell og fin måte og at 
de trivdes godt under konkurransen.

Konkurransene

1.Styrkeløftmesterskapet.
Flere av deltakerne både på dame- 
og herresiden representerte et høyt 
kvalitetsnivå innen styrkeløft i politi-
et og flere også på topp sivilt nivå.

Damer:
Det deltok 8 damer, hvorav de 
fleste presterte meget bra og satte 
personlige rekorder i enkeltøvelsene 
og/eller sammenlagt

Klasse 63 kg
Klassen ble vunnet av Elisabeth Bo-
gen Gran, OPIL med 310 kg. Hennes 
markløftresultat på 145 kg er meget 
sterkt og plasserer henne blant de 
aller beste dameløfterne i politiet 
gjennom tidende i forhold til sin 
kroppsvekt på 62, 1 kg. Elisabeth ble 
tredje beste dameløfter på poeng 
etter Wilks tabell for kroppsvekt 
med 336, 59 poeng. 

Klasse 72 kilo.
Det deltok 4 sterke damer i denne 
klassen, hvorav 3 debutanter. 
Iselin Rolseth, Sør-Trøndelag 
politidistrikt markerte seg nok 
en gang som den suverent beste 
dameløfter både i klassen og blant 

de 8 damene i mesterskapet. Hun 
er nå Norges beste løfter sivilt i 
utstyrsfri styrkeløft og benkpress 
i klasse 63 kg, er tatt ut på Norges 
styrkeløftforbunds landslag og skal 
delta i internasjonale mesterskap 
i år. Iselin, som bare veide 66 kg, 
tok greit 135 kg i knebøy, 90 kg 
i benkpress, hele 160 kg i mark-
løft, som er norsk politirekord i 
klasse 72 kg. Hun ble politimester 
med 385 kg sammenlagt, som 
ga henne poengsummen 399,39, 
den høyeste blant dameløfterne.                                                                                                       
De tre andre deltakerne, Ingrid 
Elisabeth Fjeldstad, OPIL, Hanna 
R. Bentsen, RPIL og Maren John-
sen, PHS, Oslo var alle debutanter 
i PM og fikk h.h.v. sølv, bronse og 
fjerdeplass etter sterk løfting, spesi-
elt i markløft, hvor de greide h. h. v. 
135 kg, 135 kg og 110 kg.

Klasse 84 kg
De 3 sterke damene i klassen veide 
bare litt over 72 kg. Renate Loraas, 
Telemark PIL ble politimester med 
370 kg sammenlagt foran Sara 
Gjerde OPIL, med 310 kg og Hege 
Jelsnes, Moss PIL med 285 kg. 
Renate spilte også håndball for sitt 
lag mens hun deltok i styrkeløft-
konkurransen. Renate ble nest 
beste løfter blant de 8 damene med 
345,83 poeng.

Herrer:
Klasse 74 kg
To debutanter, Jorch Antony, OPIL 
og Petter Nyvold Lund, BPIL, deltok 
i klassen. Jorch ble politimester med 
jevn og sterk løfting og fikk 422,5 
kg sammenlagt foran Petter med 
392,5 kg. Jorch satte norsk politire-
kord i benkpress i klasse 74 kg med 
127,5 kg.

Klasse 83 kg
4 debutanter stilte i klassen og alle 
løftet meget sterkt. Georg Kongsvik, 
PHS Stavern ble politimester med 
550 kg sammenlagt foran Teodor 
Solhaug, Vadsø PIL som løftet like 
mange kilo, men som veide to kilo 
mer enn Kongsvik. Bronsen gikk til 
Fredrik Soltvedt, OPIL med 492,5 kg 
og 4. plassen til Sigurd Fosli, PHS, 
Oslo med 485 kg.

Georg Kongsvik satte norsk politi-

Dag Rune Stangeland, Troms PIL løfter lett 300 kg markløft i klasse 120 kg.

Georg Kongsvik, PHS, Stavern setter norsk politirekord i markløft  i klasse 83 kg med 245 kg.
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rekord i markløft med 245 kg, mens 
Teodor Solhaug forbedret politire-
korden i knebøy til 190 kg.

Klasse 93 kg
Her stilte også 3 debutan-
ter.  Sander Kittelsen, OPIL, ble 
suverent best og ble politimester 
med 640,5 kg sammenlagt. Han 
vant med 115 kg foran nr 2, Kris-
tian Kavli, PHS, Stavern og Martin 
Nordeide, Voss lensmannskontor 
som fikk 457,5 kg sammenlagt.                                                                                     
Sander satte norsk politirekord i 
markløft med 275,5 kg og ble nest 
beste herreløfter i styrkeløft med 
poengsummen 405,30.

Klasse 105 kg
Henrik Kirkerud, ABPIL ble politi-
mester med 505 kg sammenlagt 
foran Ola Hangeland, OPIL som 
greide 460 kg.

Klasse 120 kg
Dag Rune Stangeland, Troms PIL var 
i meget bra form og ble politimester 
med serien 270 kg i knebøy, 190kg 
i benkpress og 300 kg i markløft 
som ga han 760 kg sammenlagt 
og 438,36 poeng. Med den poeng-
summen ble han beste løfter av alle 
herreløfterne

Benkpressmesterskapet.
Damer:
I benkpressmesterskapet konkur-
rerer alle deltakerne uansett klasse 
og kroppsvekt. Den som får den 
høyeste poengsummen etter Wilks 

tabell for kroppsvekt for sitt benk-
pressresultat blir politimester, mens 
den som får den nest beste og 
tredje beste poengsummen for sitt 
resultat får h. h. v. sølv og bronse.
Iselin Rolseth ble som ventet politi-
mester i benkpress med 90 kg, som 
med sin kroppsvekt på 66 kg fikk 
poengsummen 93,36. Sølvmedaljen 
gikk til Julie Østheim, OPIL, som tok 
77,5 kg med en kroppsvekt 59,2 og 
fikk poengsummen 87,31. Bronsen 
gikk til Ingrid E. Fjelstad. OPIL som 
greide 72,5 kg og fikk poengsum-
men 70,76

Herrer:
8 sterke deltakere stilte i mester-
skapet. Håvard Nærland, PHS, 

Stavern løftet meget bra og ble poli- 
timester med 175 kg på kroppsvekt 
93 kg, som ga han poengsummen 
109,93. Han vant knepent foran Dag 
Rune Stangeland, som greide 190 
kg på 118,8 kg kroppsvekt, som ga 
han 109,59 poeng. Bronsen gikk til 
Tom Ivar Buhagen, OPIL, som løftet 
175 kg på kroppsvekt 99,2 kg og 
fikk poengsummen 103,85.

Håvards resultat på 175 kg er norsk 
politirekord i klasse 93 kg

Dag Rune Stangeland ble beste her- 
reløfter i styrkeløft med sitt sam-
menlagtresultat på 760. Det ga han 
poengsummen 438,36 poeng, som 
var mesterskapets høyeste poeng-
sum uansett kroppsvekt og kjønn. 

Med dette resultatet vant han 
Politidirektørens pokal. 

Nest beste herreløfter ble Sander 
Kittelsen, OPIL, med sammenlagt-
resultatet 640,5 og poengsummen 
405,30 foran Georg Kongsvik, PHS, 
Stavern med 384,28 poeng.

Hege Jelsnes, Moss PIL tar 65 kg i benkpress. 

Frida Halvorsen mottar NPI`s arrangørplankett av atletseksjonsleder Bjørn Holmsen.

Sander Kittelsen, OPIL setter norsk politirekord i 
markløft i klasse 93 kg med 275,5 kg.
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Sekretariatet under PM i Styrkeløft og benkpress 
Ingrid Skjørland og Per Øyvind Fjeld.

Overdommer i benkpress, Bjørn Holmsen.

Beste dameløfter ble Iselin Rolseth, 
Sør-Trøndelag PIL med poengsum-
men 399,39 foran Renate Loraas, 
Telemark PIL med 345,83 poeng og 
Elisabeth Gran, OPIL med 336,59 
poeng.

Under mesterskapene ble det satt 
seks norske politirekorder.
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66,0
77,1
62,1

118,4
91,6
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118,4 
 99,2

Kropps-
vekt

Kropps-
vekt

160 kg

127,5 kg
190 kg
245 kg
175 kg
275,5 kg

135
140
105

270
215
185

90
77,5
72,5

175
190
175

Knebøy

90
85
60

190
150
120

93,36
87,31
70,76

109,93
109,59
108,85

Benk-
press

160
145
145

300
275,5
245

Mark-
løft

385
370
310

760
640,5
550

Sml.

399,39
345,83
336,59

438,36
405,30
384,28

Poeng 
Wilks-
tabell

Poeng 
Wilkstabell

Resultat

Iselin Rolseth
Renate Loraas
Elisabeth B. Gran

Dag Rune Stangeland
Sander Kittelsen
Georg Kongsvik

Iselin Rolseth
Julie Østheim
Ingrid E. Fjeldstad

Håvard Nærland
Dag Rune Stangeland
Tom Ivar Buhagen

Iselin Rolseth

Jorch Antony
Teodor Solhaug
Georg Kongsvik
Håvard Nærland
Sander Kittelsen

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Klasse 72 kg

Klasse 74 kg
Klasse 83 kg
Klasse 83 kg 
Klasse 93 kg
Klasse 93 kg 

Sør-Trøndelag
Telemark
OPIL

Troms
OPIL
PHS, Stavern

Trondheim PIL
OPIL
OPIL

PHS, Stavern
Troms
OPIL

markløft

benkpress
knebøy
markløft
benkpress
markløft

STYRKELØFT:

BENKPRESS:

Norske politirekorder satt under mesterskapet:

Det vises for øvrig til resultatlistene fra mesterskapene på www.politiidrett.no 

Damer: 

Damer: 

Damer: 

Herrer: 

Herrer: 

RESULTATER

Herrer: 



Per Marum & Per Olaf Nordli
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Her gjengis korrespondanse mellom 
Per Marum og NPIs forretningsfø-
rer Per Olaf Nordli etter avlysning 
av PM i skyting i 2016 og hva det 
etter deres mening har å bety for 
skyteferdighetene i politiet.

Hei.
 
Mitt navn er Per Martin Marum, 
politiidrettsmann siden 1962 og 
veterandeltaker, som du skjøn-
ner.  Jeg deltok i årets PM i skyting, 
spesialvåpen.  Flott tiltak som jeg 
alltid gleder meg til.  Jeg hadde også 
planer om å delta i ordinært PM i 
skyting, vm-programmet pistol.  
Men dette mesterskapet har ikke 
fått noen arrangør i år. Jeg var tid-
ligere på politilandslaget og senere 
trener/lagleder for det samme laget.  
Nå finner jeg til min skuffelse at 
det ikke blir arrangert PM i skyting 

i år.  Jeg spør derfor om dette er et 
unntak fra regelen eller om at dette 
mesterskapet vil utgå i fremtiden.
  
Politiidrettsforbundet, med alle 
sine lokallag har vært en viktig 
bidragsyter til å stimulere og utvikle 
skytenivået i norsk politi.
 
For en del år siden ville man se at 
mange av de lokale politi-skytein-
struktørene og andre politiansatte 
hadde sin bakgrunn innenfor kon-
kurranseskyting og var representert 
på nasjonalt toppnivå.  De politian-
satte er i dag nærmest fraværende 
innenfor sivil konkurranseskyting, 
spesielt hva gjelder pistolskyting.  
Dette er ikke bra for skytenivået i 
norsk politi, spør du meg.  Dette vet 
jeg litt om fra min tid som opera-
tiv politimann og som deltaker i 
”Østlandstroppen”, forløperen til 

Beredskapstroppen og som kon-
kurranseskytter.  Du skal føle deg 
trygg på at du behersker våpenet.  
Dette forutsetter mye trening og 
gjerne mere enn det som inngår i 
den ordinære vedlikeholdstrenin-
gen til de operative mannskapene i 
norsk politi. 
 
Det jeg vil frem til er at NPI ikke 
bør gi slipp på å arrangere de årlige 
politimesterskapene i skyting. 
Tvert om må vi søke etter måter å 
stimulere de nytilsatte til å ta del i 
konkurranseskyting.
 
Jeg håper du kan gi meg et positivt 
svar med hensyn til NPI og frem-
tidige skytemesterskap.
 

Med hilsen, 
Per Martin Marum

DEBATTFORUM – SKYTING
Pensjonert politimester Per Martin Marum 
ser med beskymring på skyteferdighetene i 
politiet. 

Per Marum.Feltskyting. 
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Hei!

PM i skyting skulle vært arrangert 
i 2016, men den eneste arrangø-
ren som kunne ta det på seg, PHS 
Stavern, greide ikke å «kile inn» 
arrangementet på skyte-anlegget 
i Stavern i år.  Vi har som mål å 
arrangere tre PM skyting i året (PM 
spesialvåpen, PM skyting og NNPM 
skyting (over 40 deltagere)).  Vi 
greide dessverre ikke det i år, men 
håper (regner med) å greie det i 

2017. Det er ingen planer om å slut-
te med skyting som PM gren.
 
NPI støtter deg i dine betraktninger 
rundt skytetrening og deltagelse i så 
vel PM som sivile skytemesterskap.  
Vi ser at skyteferdighetene generelt 
har blitt dårligere og det kan skyldes 
flere forhold.  Jeg tror at noen av 
grunnene er at mange nå ikke avtje-
ner verneplikt og mangler grunnleg-
gende våpenkjennskap, dårligere 
opplæring og mindre trening enn 
tidligere. Det er dessuten blitt mye 

vanskeligere å få permisjon til delta-
gelse i PM, særlig fra PHS.
 
Jeg kan berolige deg med at jeg 
tror dette var en engangshendel-
se at vi ikke greide å gjennomføre 
PM skyting.  Vi takker for ditt 
engasjement og regner med å se 
deg på PM fremover.
 

Per Olaf Nordli
Forretningsfører NPI

 

Hei Per.
 
Takk for ditt fyldige svar. Du kjenner  
dagens situasjon bedre enn meg.  
Men hva du skriver øker min bekym-
ring for hva den enkelte politimann 
kan komme til å oppleve i fremtiden 
med hensyn til ”uhell” ved våpen-
bruk. Som elev ved FBI-akademiet 
deltok jeg blant annet,- og tok eksa-
men i faget, ”post shooting”. Dette 
underviste jeg en del i til norske 
kollegaer da jeg kom hjem. Hva skjer 
i hodet til politimannen-kvinnen 
etter at skudd er løsnet og tingene 
ikke gikk som ønsket. Etterforsking, 
skyldfølelse, avisomtale og mye 
mere. Du og jeg vet det. Dersom po-
litiets fagledelse, herunder PHS og 
dessuten den politiske ledelse ser 

Per Olaf Nordli.

Pistolløp. »
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denne problemstillingen vil de nok 
sette mere fokus på skyteopplæring 
og vedlikeholdstrening i politiet. 
Dersom du finner det hensikts-
messig har jeg ikke noe imot at vår 
meningsutveksling videresendes og 
gjentas ordrett i ”Politiidrett” og/
eller i Politibladet til PF.
 
Med velment og bekymret hilsen 
fra en gammelmester i Troms, 
Trondheim og Sør-Trøndelag samt 
innehaver av noen gullmedaljer i 
politimesterskapene i skyting, 
 

Per Martin Marum 

Feltpistol. 



POLITIIDRETT   MARS 2017 SIDE 49

NPI STYREMØTE 1 – 2017 

REFERAT 
FRA NPIS STYREMØTE NR. 1/2017

1 Åpning
 
Leder Ellen Mari Burheim ønsket 
velkommen og startet møtet kl. 
1010. 

2 Referat

Referat fra styremøtet den 04.12.16 
ble gjennomgått og godkjent.  

3 Skriv ut/inn

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

•	 Brev 02 og 03 – 2017.  Søknad 
om å arrangere PM pistol- og 
terrengløp.
Vedtak: Etter samtale med 
grenleder tildeles PM pis-
tol- og terrengløp til Romerike 
politiidrettslag.

•	 Brev 04 – 2017. Søknad fra 
Moss pil om å arrangere PM 
sykkel.
Vedtak: PM sykkel tildeles Moss 
pil.

•	 Brev 05 – 2017. Søknad fra gr-
enleder golf om deltagelse NPC 
golf på Island.
Vedtak: NPI deltar med 1 
delegat, 1 bonustur styre, gren-
leder, 6 herrer og 1 dame.

•	 Brev 06-2017. Innbydelse USPE 
EPC fotball menn.
Vedtak: NPI melder på lag.

•	 Brev 07-2017. Innbydelse USPE 
EPC håndball damer.
Vedtak: NPI melder på lag.

•	 Brev 09-2017. Søknad om å 
arrangere PM volleyball fra 
Rogaland pil.
Vedtak: PM volleyball tildeles 
Rogaland pil.

•	 Brev 10-2017. Søknad om 
å arrangere PM feltsport og 
orientering fra Rogaland pil.
Vedtak: PM feltsport og 
orientering tildeles Rogaland pil.

•	 Brev 11-2017. Søknad fra gren-
leder svømming om deltagelse 
USPE EPC svømming.
Vedtak: NPI har meldt at Norge 
deltar. Antall deltagere vil bli 
vedtatt når grenleder melder 
tilbake om aktuelle deltagere 
som har rett nivå.

•	 Brev 12-2017. Innstilling fra 
grenleder triatlon om arrangør 
PM.
Vedtak: PM triatlon tildeles Oslo 
pil. 

•	 Brev 13-2017. Søknad fra gren-
leder svømming om økonomisk 
støtte til deltagelse i sivilt 
mesterskap. 
Vedtak: Tidligere søknader om 
deltagelse i sivile stevner og 
mesterskap er avslått.  NPI gir 
økonomisk støtte til deltagelse i 
PM, Nordiske og Europeiske PM.  
Søknaden avslås.

4 Økonomi 

FF informerte styret om NPIs 
regnskap for regnskapsåret 2016.  
FF gikk igjennom de forskjellige 
postene og forklarte avvikene fra 
budsjettet og resultatet for de for-

skjellige postene. Underskuddet ble  
kr. 243 560,47 som er et avvik på 
kr. 34 360,47 mer enn budsjettert.  
Overskuddet for 2014 var på kr. 670 
679,17 som ble besluttet brukt i de 
neste regnskapsårene. Rest etter 
resultatet for 2016 er på kr 100 
041,04 overføres for bruk i 2017.
Vedtak: Styret godkjente regnskapet 
og anbefalte at Forbundstinget god-
kjente regnskapet.

FF gikk igjennom forslaget til 
budsjettet for 2017. Etter en 
gjennomgang ble det bestemt at 
usikkerheten vedrørende deltagel-
sen i EPC volleyball og EPC skyting, 
gjorde at budsjettet skulle legges 
frem pånytt når deltagelse i nevnte 
mesterskap var avklart. Det meste 
ville være avklart i begynnelsen av 
mars. Underskuddet er for høyt 
og burde ikke være større enn 250 
– 300 000 ut fra den aktiviteten 
som det er lagt opp til. Hvis det blir 
deltagelse i over nevnte mester-
skap, må enten utgiftene ned eller 
inntekten økes for å oppnå ak-
septabelt nivå.  Vi kan ikke tære mer 
på egenkapitalen enn nødvendig.  
Målet er å komme i balanse for 
budsjettåret 2018.

Styret gikk igjennom forslagene til 
idrettspriser til beste politiidrettslag, 
leder og beste utøver for 2016.
Vedtak: Idrettspris beste 
politiidrettslag og leder tildeles 
Rogaland politiidrettslag og dets 
leder. Beste utøver tildeles Andreas 
Hjelmtveit.

Møtested/dato:

Tilstede:

Forfall:

Værnes, torsdag 14. februar 2017.

Ellen Mari Burheim, Per Arne Frengen, Ketil Lund, Tommy Johansen, Arne 
Sindre Gilje, Rita Steinsvik og Per Olaf Nordli (FF).

Karianne Knudsen, Trude Rønningen, Njål Hope, Knut Alme.

Per Olaf Nordli – referent.
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Tildeling av trimmidler for 2017 ble 
gått igjennom.  Styret drøftet PHS 
sin søknad om støtte til PHS games.  
Søknadsbeløpet var på kr. 90 000,-.  
Styret mener at arrangør burde tatt 
høyde for en høyere deltakeravgift 
ut fra arrangementets størrelse og 
deltagerantall.  
Vedtak: Forslag til tildeling trimmid-
ler vedtas. PHS Games tildeles kr. 
25 000,-. Det bes om et sluttregn-
skap fra PHS Games. «Overskudd» 
på kr. 8000,- fordeles i tildeling 2.

5 Forbundstinget

FF tok opp forslag som skulle frem-
mes for Forbundstinget.
Vedtak: Følgende forslag som skal 
fremmes og foreslås vedtatt for 
Forbundstinget:
Søknad fra PHS idrettslag for an-
satte og Politiets Utledningsenhets 
Politiidrettslag. De foreslås tatt opp 
som medlem i NPI.
Forslaget om legge ned feltsport 
som egen gren og ny gren innen 
orientering.
Forlengelse av Handlingsplan for 
perioden 2013 – 2017.
Forslag om endring av NPI’s lov 
vedrørende endring § 3, § 15, § 17 
og § 22.
Forslag om endring av Utfyllende 
bestemmelser til NPI’s lov §4, pkt. 3

6 NPI’s informasjon

Konkurranseantrekk til EPC ski og 
alpint.
Styret gjorde et vedtak i 2008 
om å gi landslagene mulighet til å 
kjøpe inn konkurranseantrekk mot 
en egenandel.  Styret var enig at 
individuelle idretter skulle ha denne 
muligheten.
Vedtak: Ski og alpint kan kjøpe inn 
konkurranseantrekk til samme pris 
som overtrekk til inne idrettene, kr. 
1300.

Livets rett for idretter som ikke 
greier å få nok deltagelse i PM.
Styret ser med bekymring på at det 
er idretter som ikke greier å arran-
gere PM fordi det er for få deltagere.  
Her må det gjøres en innsats opp 
mot PHS og politiidrettslagene.  
Vedtak: Idretter som det ikke 
arrangeres PM to påfølgende år kan 

foreslås nedlagt.

Bruk av Kilden som infokanal.
Rita informerte om muligheten og 
skulle fortsette arbeidet, da dette er 
en utmerket mulighet for å reklame-
re for aktivitet.

FF informerte om endring av do-
kumentasjon av utgifter ifm reiser.  
Det er nå tilstrekkelig å skanne eller 
sende elektroniske kvitteringer 
hvis de er attestert av grenleder, 
styremedlem, leder og FF.

Rapport fra arbeidsgruppe ang 
studenters rettigheter til å delta på 
politilandslag. 
Det jobbes fortsatt for å påvirke 
PHS til å gi permisjon til deltagel-
se på politilandslag.  Det har ikke 
skjedd noen utvikling siden forrige 
styremøtet, men det er håp om at 
PHS reviderer sin behandling av 
søknader når dette skal behandles 
til våren.  Arbeidet fortsetter.

FF og Arne Øiamo informerte om 
samarbeidet med Commentum AS 
om produksjon av Nye Kriminalkrø-
niken, Politiidrett og programbla-
der ifm Politimesterskap.  
Ut fra informasjonen ønsket styret 
ytterligere informasjon og ba leder 
og FF ha et møte med Commentum 
for å evaluere samarbeidet frem til 
nå.

FF informerte om web-siden 
politiidrett.no.  
Det var viktig at grenleder/ansvarlig 
styremedlem sendte en ingress og 
bilder kort tid etter PM til å legge 
det ut på nettet.  Referatet fra 
mesterskapet skal etter instruks 
sendes innen 14 dager og det er 
viktig at dette følges opp.

NPI skal arrangere kongress for 
Nordisk Politiidrettsforbund (NPSA) 
i mai.  
Lederskapet i NPSA går på rundgang 
og det er ca. 10 år mellom hver gang 
det enkelte land har ansvaret for 
å arrangere kongress. Kongressen 
blir gjennomført i slutten av mai på 
Inderøy, Trøndelag.  NPI skal arran-
gere Teknisk Komitemøte i NPSA i 
slutten av mars. Nestleder som er 
NPI’s representant i Teknisk Komite 

går av på Forbundstinget i april og 
det var ønskelig at mulig etterfølger 
ble med på møtet.
Vedtak: Mulig etterfølger som 
nestleder NPI deltar på møtet 
sammen med nåværende nestleder.

NPI arrangerer USPE Excecutive 
møte i slutten av april. 
Dette er noe som går på rundgang 
blant medlemmene i USPE og det er 
lenge siden NPI arrangerte et møte. 
Planleggingen er i rute og vil bli 
gjennomført i Trondheim. Leder og 
FF står for gjennomføringen.

Arne Sindre la frem en oversikt 
over kostnader med å gjennom-
føre et trimseminar på Svalbard 
vinteren 2018, dvs. å slå sammen 
trimseminaret for 2017 og 2018.  
Styret syntes at kostnadene var for 
høye, men at Arne skulle arbeide 
videre for å se om utgiftene kan 
senkes. Han la også frem et opplegg 
med trimseminar i Rogaland til en 
akseptabel pris. Styret ba om at han 
fortsatte arbeidet og kom tilbake 
med ny info på neste styremøte.

Doping.
Regelverket var slik at NPI ikke kan 
få utlevert navn på utøvere innen 
politiidretten som er mistenkt/sik-
tet i saker vedrørende doping.  Det 
er kun POD som kan endre regel-
verket slik at NPI kan benytte vår 
straffebestemmelse overfor utøvere 
som blir tatt for doping utenfor 
idrettsstevner.

7 Nasjonale og internasjonale 
aktiviteter

NPI’s og NPSA sitt Hederstegn 
til representanter innen Nordisk 
politiidrettssammenheng.
Vedtak: De foreslåtte tildeles 
hederstegn (navn ikke oppgitt pga 
overraskelse)

Når det gjelder Europeiske mester-
skap så er det fortsatt usikkerhet 
når det gjelder deltagelse i volleyball 
og skyting. Kvalifiseringen til EPC 
volleyball skal være avsluttet 28.02 
og da vet vi om Norge er kvalifisert.  
Skyting i Russland gjennomføres i 
juli, og det knyttes stor usikkerhet 
med om det er noen som får fri til 
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å reise. Utover det er det ikke ny 
informasjon om de øvrige mester-
skapene.

8 Terminliste 2017 

FF ba om at det fortsatt ble jobbet 
med å skaffe arrangører slik at det 
var minst 3 mnd mellom tildeling og 
PM. Dette pga salg av annonser og 
produksjon av Programblader. Det 
har vært arbeidet godt med å skaffe 
arrangører og det er nå innebandy, 
skyting, halvmaraton, friidrett og 
svømming som mangler arrangører.

9 Eventuelt

Tommy tok opp ønsket om innkjøp 
av smurning til ski under EPC ski.
Vedtak: Det bevilges kr. 3000 til 
smurning.  Det samme gjelder 
alpint.

Neste styremøte blir fastsatt i 
forbindelse med Forbundstinget.  
Leder ba om at styret møtte opp kl. 
0900. 

Møte hevet kl.1445.



KRIMINALHISTORIER 
FRA VIRKELIGHETEN!
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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
Postadresse: 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

Karianne Knudsen, Nordland politidistrikt
Bodø politistasjon, Kongensgate 81, 8001 Bodø
Telefon: 75 54 58 00
Epost: karianne.knudsen@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

NORGES POLITIIDRETTSFORBUND
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Fotball (innendørs)
Ski, nordiske grener
Bordtennis
Atlet
Håndball
Ski, alpine grener
Volleyball
Pistolløp/terrengløp
Sykkel
Golf
Skyting
Triathlon (mini)
Tennis
Friidrett
Halvmaraton
Orientering/feltsport
Skyting – spesialvåpen
Innebandy
Svømming

Ski
Skyting

Håndball
Golf

Kvalifisering til EPM volleyball

Ski
Volleyball (menn)
Tennis
Skyting
Svømming
Basketball (menn)

NPI’s forbundsting
USPE Executive Committee
Nordiske Kongress

Kristiansand
Oslo
Stavanger
Romerike
Romerike
Telemark
Rogaland
Romerike
Moss
Kongsvinger
–
Oslo
Larvik
Oslo
–
Rogaland
Trøndelag/Stjørdal
–
–

Harstad
–

Århus, Danmark
Island

Riccione, Italia

Windischgarsten, Østerrike
Varna, Bulgaria
Budapest, Ungarn
Kazan, Russland
Hannover, Tyskland
Athen, Hellas

Scandic hotell, Gardermoen
Trondheim
Trondheim

17.-18.
14.-15.
15.-16.
1.
1.-2.
20.-22.
26.-27.
10.
–
13.-14.
–
–
23.-24.
25.-26.
–
–
22.-23.
–
–

28.-29.
–

2.-5.
24.-27.

7.-8.

6.-11.
24.-31.
23.-30.
17.-22.
28. august - 1.
23.-30.

4.
21.-23.
19.

januar
februar
februar
mars
mars
mars
april
mai
–
juni
–
–
august
august
–
–
mai
–
–

april
–

juni
august

januar

mars
mai
juni
juli
september
september

april
april
mai

NORSKE POLITIMESTERSKAP

NORD-NORSKE POLITIMESTERSKAP

NORDISKE POLITIMESTERSKAP

LANDSKAMPER

EUROPEISKE POLITIMESTERSKAP

ANDRE AKTIVITETER

NORGES POLITIIDRETTSFORBUND
TERMINLISTE 2017






