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1. afdeling af DMI Jubilæums Cup 2020
Tirsdag den 11. august 2020
Ejby på Midtsjælland
Arrangør: Midt- og Vestsjællands Politiidrætsforening
Endelig
Efter et forår med nedlukninger på grund af CORONA pandemien, hvilket har betydet aflyste og
udsatte arrangementer i også Dansk Politiidrætsforbund, ja, da var det lidt af en lettelse at kunne
skyde sæsonen flot i gang tirsdag den 11. august 2020.
Pokalen
I 2019, det første år med DMI Jubilæums Cup, sejrede Danske Politiidrætsforbund overlegent efter
fire spændende afdelinger over Dansk Militært Idrætsforbund og løb dermed den flotte pokal. I den
forbindelse udtalte forsvarschef Bjørn Bisserup, at han formodede, at DMI vil tage kampen op i
2020 og forsøge at få revanche. Så banen var kridtet op inden starten i Ejby på den flotteste
sommerdag med 25-30 grader, høj sol og en let brise.
Kaffe, rundstykker og en meget flot program i A4 under de aktuelle COVID-19 restriktioner
Dagen startede ud for forsamlingshuset i Ejby i de smukke naturomgivelser på Midtsjælland. Hér
tog arrangementsgruppen fra Midt- og Vestsjælland imod, personificeret i formand Kim Løvkvist,
Pernille Christoffersen, Poul Pedersen, Jakob Bo Christensen og Jens Ulrik Kragh. De bød på kaffe
og rundstykker til alle hjælperne og samtidig delte de det flotte løbsprogram ud til alle.
Alt sammen under iagttagelse af de aktuelle COVID-19 restriktioner.
Flot program og af en standard vi gerne ser gentaget
Et program som Dansk Politiidrætsforbund og Dansk Militært Idrætsforbund fortjener stor ros for.
Fyldt med fine velkomster fra begge forbund og den arrangerende politikreds, nyttig information,
kort og krydret med fede fotos. Stor ros!
De uundværlige hjælpere
Inden jeg går i gang med selve løbet, da vil jeg lige nævne nogle af de helt uundværlige i forhold til
at kunne køre cykelløb ude på den teknisk udfordrende 15 km rundstrækning indrammet i den
særdeles smukke natur i området. Her tænker jeg naturligvis på de mange officials, der sørgede for
sikkerheden foran felterne og den nødvendige regulering ude på ruten.
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Politihjemmeværnskompagnierne fra Køge og Roskilde samt MC Task Force
Under ledelse af taktisk leder Torben Hansson stillede politikompagnierne med i alt 9 seje gutter,
der i fællesskab med 9 gæve MC Marshals fra MC Task Force i Rigspolitiets Idrætsforening
sørgede for optimale sikkerhed på ruten. Alle er de uddannet og godkendte til at måtte regulere
trafikken. Det betød et meget sikkert set up for rytterne i dagens DMI Jubilæums Cup alt sammen
suppleret af en flot afmærkning af ruten med helt nye og meget tydelige skilte opstillet og nedtaget
af Jens Lindblom og Svend Brettschneider fra A-gruppen i Rigspolitiets Idrætsforening.
NU lidt om de spændende cykelløb!
68 ryttere var tilmeldt cykelløbet, og på dagen måtte nogle få melde forfald på grund af akutte
arbejdsopgaver, sådan er vores betingelser jo. Positivt stillede også ryttere op fra Danmark
Idrætsforbunds Soldaterprojekts Ride4Rehab og meget mere om dem senere i artiklen.
Mesterklassen
I Mesterklassen stillede en lille eksklusiv gruppe til start kl. 12.00, og de lagde afventende fra land
på den lidt over 105 km lange distance, men dog ikke mere afventende end at de formåede at
tilbagelægge hele distancen med en hastighed på over 40 km/t. Det vidner om et tempofyldt
cykelløb, hvor der skulle mere end meget til for at komme alene i front. Det lykkedes dog for en
særdeles velkørende Martin Asvig på tredjesidste omgang, og længe så det ud til, at det ville lykkes.
Kort før sidste omgang kom en velkørende Jakob Hoffmann dog alene op til Martin, og de fandt
hurtigt ind i en ligeværdig arbejdsfordeling. Da de gik ind på de sidste 1000 meter fik en snu Jakob
presset Martin til at sidde forrest, og jeg var sikker på fra min plads på min MC fra første parket, at
den ville unge Hoffmann snuppe. Men løbet er først slut, når målstregen passeres, og Martin Asvig
kørte en flot og tæt sejr hjem fra spids. Flot præstation. Tre minutter senere fulgte Rasmus
Studsgaard feltet an og sikrede sig en flot 3. plads.
Mesterklassen: 7 omgange á 15 km, i alt 105 km
Nr. 1: Martin Asvig, Randers Politiidrætsforening; 2.36.46
Nr. 2: Jakob Hoffman, Politiets Idrætsforening Aarhus; 2.36.46
Nr. 3: Rasmus Studsgaard, Midt- og Vestsjællands Politiidrætsforening; 2.40.11
Klasse 1 og 2
Klasse 1 og 2 valgte man at starte på samme tid, og det gav et fint stort felt. Trods en stor kørelyst
hvor flere ryttere alene og i fællesskab forsøgte at splitte feltet, da lykkedes det ikke på dagens
hurtige og tekniske rute.
Klasse 1: 6 omgange á 15 km, i alt 90 km
Nr. 1: Kim Danlev Eriksen, Midt- og Vestsjællands Politiidrætsforening; 2.24.13
Nr. 2: Anders Nyholm, Midt- og Vestsjællands Politiidrætsforening; 2.25,36
Nr. 3: Christian Trier Jensen, Dansk Militært Idrætsforbund; 2.26.06
Klasse 2: 6 omgange á 15 km, i alt 90 km
Nr. 1: Michael R. Jensen, Politiets Idrætsforening Aarhus; 2.24.10
Nr. 2: Nikolaj Andersen Matzen, Dansk Militært Idrætsforbund; 2.24.12
Nr. 3: Morten Hansen, Dansk Militært Idrætsforbund; 2.24.12
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Klasse 3, 4 og Damerne
Klasse 3, 4 og Damerne valgte man at starte på samme tid, og det gav i lighed med Klasse 1 og 2 et
fint stort felt og gjorde det lidt sjovere at køre cykelløb i dag. Dog skulle Klasse 3 ud på en omgang
mere end Klasse 4 og Damerne, men det klarede de også flot og endda nogle sekunder hurtigere for
de 90 km end de yngre i Klasse 1 og 2. Det siger ikke noget om løbets hårdhed, men dog er det en
sjov detalje. Udvalgte resultater:
Klasse 3: 6 omgange á 15 km, i alt 90 km
Nr. 1: Henrik Svane, Dansk Militært Idrætsforbund; 2.23.31
Nr. 2: Preben Andersen, Dansk Militært Idrætsforbund; 2.23.33
Nr. 3: Niels Bo Søndergaard, Fyns Politiidrætsforening; 2.23.36
Klasse 4: 5 omgange á 15 km, i alt 75 km
Nr. 1: Frank Reuter, Politiets Idrætsforening København; 2.04.31
Nr. 2: Ole Kjær Jacobsen, Rigspolitiets Idrætsforening; 2.04.31
Nr. 3: Carsten Borup Jensen, Politiets Idrætsforening København; 2.04.31
Damer: 5 omgange á 15 km, i alt 75 km
Nr. 1: Tabita Hartmann-Hansen, Midt- og Vestsjællands Politiidrætsforening; 2.04.35
Således fulgte Tabita de rutinerede herrer flot til dørs, hvilket er flot kørt som eneste kvinde i dag.
Motionsklassen; 3 omgange á 15 km, i alt 45 km
Nr. 1: Thomas Collin, Rigspolitiets Idrætsforening; 1.21.57
Nr. 2: Rene Søberg, ABC; 1.21.57
Nr. 3: Brian Hamborg, Midt- og Vestsjællands Politiidrætsforening; 1.21.57
Hurtigste kvinde i Motionsklassen blev Ida Strange, Rigspolitiets Idrætsforening; 1.24.37. Flot!
Ruten
Ruten gik over landet på Midtsjælland og bød på enkelte små bakker som Golfbakken,
Kløvestedbakken og Valorasvinget. I alt 122 højdemeter pr. omgang. Således var det ikke
stigningerne, der var udfordrende, det var derimod det tekniske med flere sving, skovstrækninger og
andre gode muligheder for at stikke væk fra feltet. I dag var der måske godt nok ’kun’ en let brise til
starten, men det føltes af lidt mere, når rytterne kom racende med mere end 40 km/t, og det blev
også en faktor i dagens udfordringer. En let men smukt beliggende rute med lav trafikintensitet,
som gav rytterne en rigtig god oplevelse i dag.
En rigtig god oplevelse var det ligeså…
… at hilse på Sara Almholt Hjalager, der er konsulent for det ene af Dansk Militær Idrætsforbunds
tre strategispor, hvor det handler om at tage samfundsansvar med fokus på fysisk og psykisk sårede
veteraner og deres pårørende. Gennem et større samarbejde med Danmarks Idrætsforbunds
Soldaterprojekt er DMI med til at oprette lokale træningstilbud for målgruppen, såkaldte safe zones
i DMI’s lokale idrætsforeninger. Disse safe zones skal netop give veteranerne muligheden for at
mødes i trygge rammer og træne med ligesindede. DMI tilbyder i øjeblikket ugentlige
træningstilbud 11 forskellige steder i landet, herunder bl.a. cykling, bueskydning og
funktioneltræning.
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Derudover ønsker DMI at give de sårede veteraner muligheden for at deltage i DMI’s stævner, hvor
de endnu engang får muligheden for at stille op for deres gamle idrætsforeninger fra dengang, hvor
de var tjenestegørende.
Man ser en stor glæde hos veteranerne, der deltager i netop DMI’s stævner og håber på at se flere
og flere stille op til de kommende stævner. Især cykling har vist sig at være en meget populær
idrætsgren blandt målgruppen, i det alle kan være med. DMI tilbyder safe zone træning med cykling
i 6 idrætsforeninger som en del af DIF Soldaterprojekts Ride4Rehab.
Et par af deltagerne i dagens 1. afdeling af DMI Jubilæums Cup træner i øjeblikket op til Invictus
Games i Holland i 2021, således de netop får testet formen af og giver dem en god mulighed for at
forberede sig inden det store stævne i Holland i 2021. I alt deltog 4 veteraner i dagens cykelløb og 3
tovholdere fra henholdsvis Jægersprislejrens Idrætsforening (JPLI) og Aalborg Kasernes
Idrætsforening (AKIF).
En fornøjelse af have disse gæve gutter med på startlisten og pøj pøj i Holland i 2021.
Epilog
Afslutningsvis skal der lyde en stor tak til Henning Strøm Juhl og Nikolai Matzen fra DMI samt Ole
Kjær Jacobsen fra Dansk Politiidrætsforbund for at yde et stort stykke arbejde, således dagens
cykelløb kunne blive vil virkelighed. Den største tak skal dog overleveres til den ihærdige formand
Kim Løvkvist for en stor vedholdenhed, da det så lidt sort ud i ugerne op til starten.
TAK for en rigtig fin dag i forbindelse med 1. afdeling af DMI Jubilæums Cup 2020.
--Seneste nyt med aflysninger…
De aktuelle restriktioner i forhold til COVID-19 har betydet, at vores respektive arbejdsgivere i
henholdsvis forsvaret og politiet har henstillet til at aflyse seminarer, personalefester o.m.a., hvilket
Dansk Militært Idrætsforbund og Dansk Politiidrætsforbund bakker loyalt op omkring. Det betyder,
at DMI Jubilæums Cup og de respektive forbundsmesterskaber aflyses i 2020. Det er beklageligt
men forståeligt, og vi ser frem mod 2021 og forhåbentligt igen normale tilstande.
Imens vi venter, så kan vi jo give den en ekstra skalle med træningen og passe godt på hinanden!
---

/Jørgen Guldborg
Rigspolitiets Idrætsforening
Formand
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