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Vad hände? Var tog våren vägen? Plöts-
ligt blev det besvärande varmt igen 
men ändå… skönt.

Det går framåt för vår idrottsförening. 
Nya medlemmar och ytterligare utveck-
ling av vår hemsida. Titta gärna in på 
den ni som har tillgång till intrapolis:
https://intrapolis.polisen.se/min-anstall-
ning/foreningar/syds-foreningar/mpgi/?-
filter=News&pageIndex=1

Styrelsen har under våren besökt tryck-
eriet som trycker vår tidning och fått 
en trevlig förevisning av företrädare 
från Mediahuset. Vi gillade tryckpres-
sarna och frapperades över hur enormt 
snabbt trycken gick. Det var nästan 
omöjligt för blotta ögat att se enskil-
da ark när de matades in i pressarna. 
Vi funderade över att skrika: ”Stoppa 
pressarna, vi har en nyligen inkommen 
nyhet!” När vi funderade vidare hade 
vi dock inga snygga bilder på någon 
i styrelsen så det fick vara trots allt, 
även om en och en annan tyckte de var 
snygga nog. Vi tecknade också ett nytt 
avtal för vår tidning så nu är den säkrad 
några år framöver.

Förutom att styrelsen har finansierat 
olika idrottsevenemang har vi också 
beslutat att ge cykelgänget en mindre 
summa med anledning av deras cy-
keltur i Tyskland. Vi förväntar oss text 
samt snygga och propra bilder från 
eventet.

Jag uppmanar därför nya som gam-
la medlemmar att dokumentera era 
idrottsliga äventyr så väntar kanske en 
liten dusör till skribenten.

Inom vår förening har Calle Danestam 
konstaterat att vi har en hel del idrotts-
män som gjort storartade insatser på 
det nationella och till och med på det 
internationella planet. Vi håller därför 
på med att göra ett trevligt reportage 
om detta. Vi får se hur vi får ihop det.

Styrelsen önskar er alla en mycket skön 
sommar och härliga ledigheter.

 Styrelsen i MPGI genom

Stefan Sintéus
Ordförande MPGI

Ledare

Redaktionen på
Skånepolisen Sport & Fritid
vill passa på att önska alla läsare
en lugn och skön sommar!

Tidning av och för alla idrottande
och motionerande polisanställda 
i Skåne samt anhöriga till dessa.

Sommar, sommar, sommar!

skanepolisen.se
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Skånepolisen Sport & Fritid 2-2017 1



Ledare ........................................................................... 1

MPGIs sektionsledare ................................................ 2

Mahler begär ordet .................................................... 3

Så går det till – från ax till limpa på tryckeriet ...... 4

Boktipset ...................................................................... 5

Golf: Sydslaget ............................................................ 6

Polis-SM i bordtennis 2017 ..................................... 7

Kriminalkommissarien berättar ..............................10

Malmöpolisens pensionärsutflykt 2017 ..............14

Trestadstävlingen i golf ............................................16

Rapport från boulesektionen .................................19

Bowling SM 2017 ....................................................20

Halvmaraton i Berlin ................................................22

SPM i Rinkbandy 2017 ...........................................24

Årets cykeltur på Rügen ..........................................27

Tävlingskalender .......................................................31

Finn fem fel ................................................................32

Innehåll

MPGIs sektionsledare:
Vill ni som sektion finnas med på denna sidan med namn och kontaktuppgifter
skickar ni ett mail till redaktion@skanepolisen.se med dessa uppgifterna.

Golfsektionen
Ordförande
Göran Holmgren
Tel. 010-561 45 57
Mobil 0733-48 38 43
goran.holmgren@polisen.se

Innebandy:
Sektionsansvarig
Patrik Lundström

Kraftsportssektionen:
Sektionsansvarig
Jarl Hansson
Mobil: 0733-483915
Mail: jarl.hansson@polisen.se

Cykel-, motions-
& friidrottssektionen
Sektionsansvarig
Anders Larsson
Tel. 010-561 50 89
anders-v.larsson@polisen.se

Fotbollssektionen dam:
Sektionsansvarig
Anna Palmblad
anna.palmblad@polisen.se

Fotbollssektionen herr POMA:
Sektionsansvarig
Patrik Lundström
Mobil 0702-66 88 76
patrik.lundstrom@polisen.se

Handbollssektionen herr
Sektionsansvarig
Lars Kyd Larsson
Tel. 010-561 89 70
lars-i.larsson@malmo.se

Boulesektionen
Ordförande
Jan Ohlin
Tel. 0708-51 38 26
ohlinjan22@gmail.com

Bowling: (vilande)
Sektionsansvarig
Thomas Stenbeck
thosten@glocalnet.net
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Det känns inte så länge sedan årets 
första nummer av Skånepolisen Sport 
och Fritid kom ut och nu kommer redan 
nummer 2. Det ger samtidigt en finger-
visning om var vi är under året, det vill 
säga i princip halvvägs. Vid den här ti-
den börjar man längta efter sommar, 
sol och värme och inte minst semester.

Med tanke på semester så skulle jag 
vilja ge dig ett litet tips. Varför inte sät-
ta dig i bilen och färdas i två timmar 
och trettio minuter, där en färjetur ut-
gör en timme och trettio minuter av 
den sammanlagda restiden räknat från 
när du kör upp från Öresundstunneln 
på den danska sidan. Denna förhållan-
devis korta restid där du tar sikte på 
staden Kalundborg på Själlands väst-
sida leder sen vidare med färja till ett 
litet färjeläge som heter Ballen. När du 
rullar av båten hoppas jag du känner av 
den friska luften och framförallt hopp-
as jag att du anammar det lugn och den 
temposänkning som råder på denna ö.

"Giv dig tid", säger öborna som un-
der största delen av året är några tusen 
men som under semestermånaderna 
får sällskap av många tusentals turis-
ter. Beroende på var du har hyrt in dig, 
hamnar du på olika ställen på den drygt 
3 mil långa och knappt 1 mil breda (på 
det bredaste stället) ön. Det finns na-
turligtvis stugor att hyra över hela ön 
till varierande pris men Ballen är inget 
dumt ställe med nära till strand, den lil-
la småbåtshamnen med de stora lyxiga 
båtarna och kvällslivet med restaurang-
er och mys.

Jag kan också rekommendera att du 
tar kontakt med Wulff som har sitt lilla 
pensionat i Mårup på den norra delen 
av ön. Wulff som har en stor tomt där 
han odlar allt möjligt, hyr ut två vackert 
renoverade rum med dusch och toalett 
till ett högst överkomligt pris och då 
ingår frukost. Frukosten är en myck-

et trevlig upplevelse som förutom de 
vanliga ingredienserna brukar innehålla 
olika smakprov på något som Wulff har 
blandat ihop. Till frukosten ingår alltid 
"marmeladproceduren" där du väljer 
ett par sorter bland alla hans hemlaga-
de såsom hindbär, stickelsbär, tyttebär, 
jordbär och rips.

När du nu är installerad är det bara 
att ta del av öns alla sevärdheter. Du 
besöker Nordby med alla sina fina kors-
virkeshus och i samma veva tar du Isse-
hoved där vattnet möts från två håll 
och naturligtvis åker du upp till Balle-
bjerg, öns högsta punkt med sina his-
nande ca 100 meter över havet där du 
har en bedårande utsikt över kullar och 
hav. Du rör dig fort över ön från norr till 
söder med tanke på de korta avstånden 
och ofta är där 2 km mellan byarna.

Öns största by Tranebjerg kommer 
du att passera ett antal gånger och här 
finns "strissern" som i normalfallet skö-
ter ön själv men som under sommaren 
får åtminstone 100 % förstärkning.

Spelar du golf så är det nästan tjäns-
tefel att inte besöka banan som ligger 
i närheten av Besser. En vacker utma-
nande bana där många av hålen ligger 
med havsutsikt och där du förhopp-
ningsvis får en riktigt härlig golfrunda. 
Greenfeen är rimlig även om våra "pe-
setas" skall räknas om i danska kronor.

Du kommer inte att hitta något Em-
poria eller Väla centrum på ön och inte 
ens Hennes & Mauritz har hittat dit. 
Däremot kommer du att få en lugn be-
haglig upplevelse med fina bad, speci-
ellt vid Kanhavekanalen i Sälvigbugten 
och du kommer att mötas av danskt 
gemyt och vänliga människor. Jag borde 
veta eftersom jag varit där ett hundra-
tal gånger.

Jag önskar dig en härlig avkopplande 
sommar oberoende av var du hamnar.

Förresten, glömde jag berätta vad ön 
heter? SAMSÖ.

Lars Mahler
Chefred. & redaktionssekr.

Mahler begär ordet

Vart är vi på väg?

Backarna i norr.

Skånepolisen Sport & Fritid 2-2017 3



MPGI:s styrelse besökte i slutet av mars 
det tryckeri som ser till att tidningen blir 
en tidning och att du får senaste num-
ret av Skånepolisen Sport och Fritid i din 
brevlåda.

Vi tar det från början. Allting börjar med 
att du och dina lagkamrater eller att 
du som enskilt sportutövare genomför 
en tävling eller upplever något som du 
tycker att du vill dela med dig av. Den 
färdiga produkten/artikeln tillsammans 
med dina bilder skickar du till adres-
sen redaktion@skanepolisen.se eller så 
kommer den via andra vägar till mig (re-
daktören). Materialet sparas i Dropbox 
(molntjänst) enligt ett speciellt system 
för att vi som har med produktionen 
att göra skall få en vettig överblick över 
hur mycket material som kommit in. När 
deadline för materialinskick är över-
skriden startar Annika och Magnus upp 
sina Macdatorer i det gamla polishuset i 
Svedala för att "börja göra tidning".

Tjockleken eller antalet sidor beror na-
turligtvis på mängden inskickat material, 
men även på hur många annonser som 
kommer in. Annonsörerna består av fö-
retag som hoppas att en annons i Skå-
nepolisen Sport och Fritid kan generera 
arbete till dem, och samtidigt sponsra 
oss. Förhållandet mellan artiklar och an-
nonser följer ett visst mönster och pro-
centsatsen annonser får inte överstiga 
mängden redaktionellt material. Därav 
vikten av att vi får in mycket material så 
att intresset för företag att annonsera i 
tidningen förblir stort. Ett vinnande kon-
cept blir det när vi får en läsvärd tidning, 
annons örerna får jobb och vem vet, 
du får kanske byggt ditt uterum via en 
entre prenör som du hittat i tidningen.

När Annika och Magnus har placerat 
allt material rätt (gjort layouten) och 
lagt in rätt bilder och bildtexter till rätt 
artikel, skickar de en fil till mig för ge-
nomläsning och korrektur. Tanken är 
att röra så lite som möjligt vid din ar-

tikel så att du känner igen dig när du 
så småningom slår upp tidningen. Viss 
handpåläggning görs dock för att det i 
slutändan skall bli så bra som möjligt.

Nu närmar vi oss slutfasen av det 
redaktionella arbetet och är redo att 
lämna över till tryckeriet. En tryckbar 
PDF tillverkas och Annika eller Magnus 
trycker på knappen och skickar en fil ut 
i rymden som sen landar i tryckeriet Ex-
aktas datorer på Järn yxegatan i Malmö.

Studiebesöket
På tryckeriet togs vi emot av Johan Len-
nartsson som representerar Exakta och 
av Mediahusets Vd Mats Johansson 
som åkt ner från Göteborgstrakten för 
att berätta lite om företaget och inte 
minst det samarbete som finns mellan 
just Mediahuset och MPGI. Efter en 
inledande information fick vi en rund-
vandring i tryckeriets lokaler där Johan 
guidade oss genom processens olika 
moment. Mycket intressant, inte minst 

Så går det till – från ax till limpa på tryckeriet
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BOKTIPSET
Här presenteras vinstboken i tävlingen ”Finn fem fel”. 

Titel: Fruktans tid
Författare: Set Mattsson
Förlag: Historiska Media
www.historiskamedia.se
www.setmattsson.se

Om boken: Den fristående och 
avslutande delen i Set Mattssons 
kritikerrosade trilogi om Malmö-
polisen på 40-talet! Malmö, maj 
1948. En kvinna hittas mördad i 
en tom lagerlokal i hamnen. Den 
brutalt misshandlade kroppen har 
hunnit förruttna och det dröjer ett 
par dagar innan hon kan identifie-
ras. Strax efteråt inträffar ett dra-
matiskt självmord på polishuset 
som väcker kårens bestörtning. 
Kriminalöverkonstapel Douglas 
Palm befinner sig snart i en snårig 
utredning där frågorna hopas. Un-
der en lång och het sommar följer 
Palm och hans män spår som le-

der dem till fruktade nazister och 
hemliga organisationer som rör sig 
bland stadens skuggor.

Om författaren: Är utbildad sjuk-
sköterska och journalist. Under 
lång tid närde han en dröm om 
skrivandet, och 2010 sökte han 
sig till Författarskolan i Lund. Här 
kunde skrivandet ta fart på allvar, 
och Set skrev entusiastiskt på en 
kriminalhistoria som utspelade sig 
i 40-talets Malmö. Malmöskild-
ringen blev Set Mattssons slut-
manus på utbildningen, och när 
den var klar gick han raka vägen 
till Historiska Media för att testa 
sina chanser att bli utgiven. Redan 
några sidor in i manuset förstod 
vår förläggare att detta var något 
alldeles särskilt.

I samarbete med: Mediahuset i Göteborg AB

Foto: Kim
 Ekvall

med tanke på att just då höll man på att 
färdigställa vårt första nummer för året 
av Skånepolisen Sport och Fritid. Som 
så mycket annat, handlar det om da-
torer som skickar signaler till maskiner 
som sedan utför själva processen från 
ax till limpa. Stora ark som trycks med 
en viss sidordning för att skärningen 
och sammansättningen skall lägga sidan 
ett först och sista sidan sist.

Besöket rundades av med en räk-
macka modell större och bättre och 
satte pricken över i på ett par mycket 
trevliga och intressanta timmar.

Tack till Annika och Magnus som tog 
initiativet till besöket. Tack till Mats, 
Mediahusets Vd och tack till Johan från 
Exakta.

Lars Mahler

Bilden till vänster visar ett alldeles nytryckt 
ark av tidningen, där första och sista sidan i 
tidningen ligger bredvid varandra, för att vid 
slutproduktionen hamna på rätt plats.

Till höger berättar Johan från Exakta om 
tryckprocessen.
  Foto: Lars Mahler
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Golftävlingen Sydslaget
För tredje året möttes Söderslättspolisen 
och Malmöpolisen i en lagmatch över 36 
hål. Denna gång arrangerade MPGI på 
Söderslätts GK, en välbekant bana för 
båda lagen.

Uttagningarna till denna lagmatch skil-
jer sig något åt. För MPGI är det plats 
nummer 7-12 på fjolårets order of me-
rit, samt två Wildcards. Plats 1-6+2 
wildcards spelar nämligen Trestads mot 
Stockholm och Göteborg, vilket finns 
att läsa om i annan artikel.

Ruggigt!!! Är man lite försiktig kan 
man kanske kalla morgonvädret så. 
Kallt var det iallafall vid halv 8-snåret. 
Och blåsigt. I nästan samtliga bakluckor 
letades det fram vantar, mössor och ex-
tra tröjor. 8:e maj borde kunna bjuda på 
lite mer kan man tycka. Det tyckte inte 
Golfväderguden som till råga på allt, sä-
kert med ett lite elakt flin, släppte någ-
ra minuters iskallt regn i samband med 
att de första bollarna slog ut på första 
tee.

Dags så för lite golf. Par-spelformen 
Greensome inledde dagen. Båda slår 
ut, därefter väljer man vilken boll man 
ska spela på och slår vartannat slag på 
den tills man hålat ut. Resultaten jäm-
förs med varandra och leder till seger/
förlust eller delning av hålet.

Förmiddagsresultaten blev som följer:
Christian D/Ola W - Anton G/Bo-Anders P: 
MPGI seger 6/5

Mats J/Lars R - Marcus A/Claes O:
Söderslätt seger 1/0

Lars M/Göran H - Stefan F/Jukka Y:
MPGI seger 2/0

Göran L/Jan-Olof O - Jonas L/Wolf L:
Söderslätt seger 6/5.

Förmiddagen blev alltså en jämn histo-
ria, 2-2 i halvtid.

Välbehövlig lunch. Krögaren servera-
de en riktigt god och välbalanserad nasi 
goreng. Den och en kopp kaffe, sedan 
ut på banan igen.

Singelspel. En mot en. Sammanlagt 
8 poäng att göra upp om. Borde bli en 
jämn historia med tanke på förmid-

dagen? Tyvärr icke. Endast Christian 
xxxxxxxxx och Mats Jönsson lyckades 
vinna för MPGIs räkning, övriga fick på 
ett eller annat vis erkänna sig besegra-
de. Slutresultatet kunde således räknas 
ihop: 8-4 till Söderslätt.

Söderslättspolisen tog alltså sin tred-
je inteckning i pokalen medan MPGI 

fortfarande väntar på sin första. Vi lyf-
ter på kepsarna och gratulerar. Men 
nästa år ska de få minsann få se… eller 
nästa igen…

För MPGIs Golfsektion
Christian
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Polis-SM i Bordtennis 2017 är avkla-
rat. Denna gång tyvärr med rekordfå 
deltagare. Vi var 15 anmälda, men på 
1:a tävlingsdagen var det 12 stycken 
pingis virtuoser som kom till start i Hel-
singborg.

Ängelholmspolisens Sportklubb till-
sammans med BTK Rekord stod för 
arrangemanget. BTK Rekord har stor 
vana av att arrangera mästerskapstäv-
lingar och skall även arrangera en nå-
got större tävling i sommar, nämligen 
Europeiska Veteransmästerskapen med 
2000 deltagare.

Årets svenska polismästerskap inled-
des med invigningstal av Ängelholms-
polisens Sportklubbs ordförande Johan 
Nekander.

Herrsingel
Herrsingel som lockade 7 startande, 
men som tyvärr inte kunde få med den 
regerande mästaren Dennis Hersch-
berg och 3:an Daniel Skoogh från 
2016-års mästerskap, vilket gjorde att 
favoritskapet föll på hemmaspelaren 
Rickard Gartér. Rickard infriade dessa 
förväntningar och vann klassen utan att 
förlora något set. Rickard vann i finalen 
mot Johan Rinderud från Västerås med 
relativt klara 11-8, 11-6, 11-5. Brons-
matchen vanns av Max Staude från 
Ängelholm med 12-10, 11-5, 11-6 över 
Micael Godtman från Göteborg.

Oldboys
Oldboysklassen som lockade endast 5 

deltagare avgjordes i en pool där alla 
mötte alla. När denna holmgång var 
över och resultaten räknades in visa-
de det sig att även i denna klass hade 
Rickard Gartér vunnit över Johan Rin-
derud i det som visade sig vara finalen. 
Denna gång blev finalsiffrorna 13-11, 
11-8, 11-6. Lars Alfredsson Kristian-
stad kom fin 3:a i klassen efter ett hårt 
och aggressivt spel, där han gärna ny-
per till bollen lite extra när läget infin-
ner sig.

Veteransingel
Veteransingel lockade liksom Herrsing-
el 7 startande. I finalen blev det ett rent 
klubbmöte mellan Peter Eriksson och 
Bo Forsman från Västerrås, i den final 

Polis-SM
i bordtennis 2017
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som skulle bli den jämnaste under täv-
lingarna. Peter gick vinnande ur denna 
strid med 12-10, 8-11, 11-6, 1-11 och 
12-10 i femte och avgörande set. Det 
märktes i denna välspelade final att de 
båda gentlemännen känner varandras 
styrkor och svagheter väl. Matchen 
bjöd på några väldigt fina bollar. Brons-
matchen spelades även här mellan Max 
Staude och Micael Godtman. Max lyck-
ades efter en hård 5 setare vinna bron-
set mot Micael med siffrorna 9-11, 11-
6, 11-9, 9-11, 11-7.

Klassen Äldre veteraner lyckades Bo 
Forsman från Västerås skaka av sig för-
lusten i Veteran singel genom att vinna 
denna klass i det som blev finalen mot 
Lars Bengtsson från Ängelholm med 
7-11, 11-8, 11-7, 11-4. Den evigt unge 
Erik Wilhelmsson från Ljusdal blev 3:a i 
klassen.

Herrdubbel
Herrdubbel fick Johan Rinderud i par 
med Peter Eriksson viss revansch för 
de två förlusterna i Herr- och Oldboys-
singel finalerna mot Rickard Gartér 
genom att besegra honom och Max 
Staude i finalen med 5-11, 11-8, 11-8, 
11-6. Trea i klassen blev det ihop kom-
ponerade paret Lars Alfredsson, Kristi-
anstad och Micael Godtman, Göteborg.

Oldboysdubbeln
I Oldboysdubbeln fick Rickard och 
Max revansch från herrdubbelfinalen 
genom att vinna mot Johan och Peter 
med 7-11, 11-6, 11-6, 11-4 i finalen. 
I bronsmatchen vann Lars Alfredsson 
och Leif Johansson från Kristianstad 
mot Hans Qvant och Mats Skivling från 
Ljungby. Lars och Leif segrade med 11-
3, 11-4, 15-13 och tog brons i klassen.

Veterandubbeln
I Veterandubbeln ställde de två fina-
listerna från Veteransingelklassen upp 
tillsammans och gjorde rent hus ge-
nom att besegra Max Staude och Lars 
Bengtsson med 11-4, 11-5, 14-12 i fi-
nalen. Erik Wilhelmsson i par med Mi-
cael Godtman var de enda som kunde 
ta ett set mot de slutgiltiga vinnarna. 
Men Erik och Micael fick trots det nöja 
sig med brons i klassen.

Äldre Veterandubbel
Äldre Veterandubbel fick tyvärr stäl-
las in då endast ett par som uppfyllde 
kraven för start kunde mönstras. Dock 
ställde Leif Johansson upp då vi vid en 
rundfrågning bland deltagarna kun-
de konstatera att han var näst i tur att 
uppfylla kraven för deltagande i denna 
klass. Leif fick spela tillsammans med 
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Lars Bengtsson och de lyckades vinna 
mot Bo Forsman och Erik Wilhelmsson, 
men denna match spelades utom mäs-
terskapsnivå.

Kamratmåltiden
När nu dessa klasser var färdigspelade 
på lördagen väntade den traditionella 
kamratmåltiden och vad var inte lämp-
ligare än en Helsingborgsk ”tura” d.v.s. 
att åka Helsingborg-Helsingör ett an-
tal gånger och äta och dricka lite gott. 
Vi, som fick förmånen att vara med på 
denna kamratmåltid, vet att ingen mat 
är godare än efter en hel dags spel. 
Men vi måste dock klargöra att maten 
var väldigt fin och en och annan dryck 
försvann snabbt ner i våra strupar inn-
an vi gick av båten i Helsingborg igen. 
Måste säga att det är en ynnest att få 
umgås med dessa människor och få 
höra historier både från pingishagen 
och från yrkeslivet i nutid och även en 
annan historia från dåtid.

Lagspel
Söndagens spel var vikt åt lagspel. Med 
tanke på att vi inte var så många delta-
gare, blev det tyvärr en snabb historia.

Herrarlag var det direkt final mellan 
Ängelholm och Västerås. Det blev en 
3-1 seger till Ängelholm genom Rickard 
Gartér och Max Staude som mötte Jo-
han Rinderud och Peter Eriksson. Johan 
lyckades vinna mot Max i den ena sing-
eln i den första singelomgången, däref-
ter var det Ängelholm för hela slanten i 
denna match.

Oldboysdubbel blev det en repris 
mellan Ängelholm och Västerås i fina-
len. Västerås hade gjort ett byte mellan 
Peter Eriksson och Bo Forsman som 
spelade i denna klass. Resultatet blev 
det samma nämligen 3-1 till Ängelholm. 
Även i denna match var det Johan som 
slog Max i den första singelomgången. 
Därefter blev det liksom i Herrarlag 
Ängelholm för hela slanten. Ljungby 
kom på en 3:e plats i klassen genom 
Hans Qvant och Mats Skivling.

Veteran lag blev det en direkt final 
mellan Västerås och Ängelholms vete-
ranspelare och med tanke på hur det 
gått i singel och dubbelklassen var det 
inte oväntat att Västerås vann med kla-
ra 3-0 i matcher.

Sammanfattning
Avslutningsvis från årets tävlingar kan 
det konstateras att mästerskapens 
kung blev hemmaspelaren Rickard Gar-
tér med 5 guld och 1 silver.

Att tävlingar genomförs i en fantas-
tisk fin anda med mycket gott kamrat-
skap och med mycket skratt.

Vi som deltog i år pratade mycket om 
våra kamrater som inte var med och 
önskar att ni kommer tillbaka.

Vi önskar givetvis nya kamrater till 
tävlingarna framöver, det måste finnas 
fler som spelar pingis.

Det som är säkert att vi ses nästa år i 
Västerås.

Vi deltagare vill särskilt hälsa till 
Fredrik Johansson, Göteborg som ty-
värr inte kunde vara med i årets mäs-
terskap med hopp om att du kan vara 
med nästa år.

Stort Tack till Ängelholmspolisens 
Sportklubb och BTK Rekord för ett 
trevligt och väl arrangerat Polis-SM 
2017.

Väl mött i Västerås 2018!!

Vid bordskanten & tangenterna:
Rickard Gartér

RESULTAT
Polis-SM i bordtennis 2017

Herrsingel
1:a Rickard Gartér, Ängelholmspolisens
1:a Sportklubb
2:a Johan Rinderud, Västerås
3:a Max Staude, Ängelholm
Final: Gartér – Rinderud 11-8, 11-6, 11-5

Oldboyssingel
1:a Rickard Gartér, Ängelholm
2:a Johan Rinderud, Västerås
3:a Lars Alfredsson, Kristianstad
Final: Gartér – Rinderud 13-11, 11-8, 11-6

Veteransingel
1:a Peter Eriksson, Västerås
2:a Bo Forsman, Västerås
3:a Max Staude, Ängelholm
Final: Eriksson – Forsman
12-10, 8-11, 11-6, 1-11, 12-10

Äldre Veteranssingel
1:a Bo Forsman, Västerås
2:a Lars Bengtsson, Ängelholm
3:a Erik Wilhelmsson, Ljusdal
Final: Forsman – Bengtsson
7-11,11-8, 11-7, 11-4

Herrdubbel
1:a Johan Rinderud/Peter Eriksson, Västerås
2:a Rickard Gartér/Max Staude, Ängelholm
3:a Lars Alfredsson, Kristianstad/
3:a Micael Godtman, Göteborg
Final: Rinderud/Eriksson – Gartér/Staude
5-11, 11-8, 11-8, 11-6

Oldboysdubbel
1:a Rickard Gartér/Max Staude, Ängelholm
2:a Johan Rinderud/Peter Eriksson, Västerås
3:a lars Alfredsson/Leif Johnsson Kristianstad
Final: Gartér/Staude – Rinderud/Eriksson
7-11, 11-6, 11-6, 11-4

Veterandubbel
1:a Bo Forsman/Peter Eriksson, Västerås
2:a Max Staude/Lars Bengtsson Ängelholm
3:a Erik Wilhelmsson, Ljusdal/
3:a Micael Godtman, Göteborg
Final: Forsman/Eriksson – Staude/Bengtsson
11-4. 11-5, 14-12

Herrar lag
1: Ängelholm, Gartér/Staude
2:a Västerås, Rinderud/Eriksson
Final: Ängelholm – Västerås 3-1

Oldboys lag
1:a Ängelholm, Gartér/Staude
2:a Västerås, Rinderud/Forsman, Västerås
3:a Ljungby, Qvant/Skivling
Final: Ängelholm – Västerås 3-1

Veteran lag
1:a Västerås, Forsman/Eriksson
2:a Ängelholm, Staude/Bengtsson
Final: Västerås – Ängelholm 3-0
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En dryg månad senare konstaterar en 
av ynglingarna:

- På morgonen så hörde jag sirener, 
och då jag tittade ut så såg jag rök. Den 
låg över Klostergården och bort mot 
järnvägen. Jag förstod att det var RPK 
som brann. Det kändes skönt.

Det börjar året 1968
Åren 1968 till 1973 händer mycket i 
världen, i Sverige och i Lund. Just årta-
let 1968 väcker helt olika känslor be-
roende på vem man talar med. Det är 
inte bara årtalet som förknippas med 
Jimi Hendrix och Bob Dylan, utan ger 

så småningom också namnet till hela 
”1968-rörelsen”. Vietnamkriget de-
lar opinionen och ungdomsgrupper i 
främst Stockholm och Lund radikalise-
ras och politiseras. I Paris sker en stu-
dentrevolt och det blir kravaller på ga-
torna. I Stockholm ockuperas kårhuset 

Kriminalkommissarien berättar

Information: Alf Lindstedt, polis sedan 1968, med erfarenhet från ordningspolis, 
trafikpolis, kriminalpolis, kansli, SÄPO, lärare på Polishögskolan, Ekobrottsmyn-
digheten och senast föredragande i arbetsrättsutredningarna inom Polismyndig-
heten i Skåne. Pensionär sedan sommaren 2015.

Attentaten mot RPK i Lund 1970 

Den anlagda branden spred sig under nattimmarna från entrén på norra sidan till resten av Rättspsykiatriska kliniken. Hela undertaket brann och här 
ses rökutvecklingen på södra sidan under morgonen.  Foto: från www.bilderisyd.se

Det är en kall vinternatt till den 30 januari 1970 i södra delen av Lund. Två drygt 20-åriga ynglingar springer fram till en bil som står väntan-
de på gatan med motorn igång. En tredje man sitter redan som förare av bilen. De två sjunker ner i bilens säten när den snabbt körs därifrån.

De vänder sig om och ser eldslågor slå upp mot natthimlen. Klockan är mellan 02 och 03. De två har minuterna innan sprutat 
oljeblandad bensin på Rättspsykiatriska kliniken (RPK) med hjälp av en ålderdomlig brandspruta och tänt med stormstickor. Det är 
inte första gången de försöker – och även nu är de inte helt säkra på att de lyckats få eld på det omdiskuterade nybygget. De hör inga 
sirener när de kör tillbaka in till centrala Lund.
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och i Lund växer Allaktiviströrelsen ge-
nom tre husockupationer.

På Stortorget i Lund urartar en de-
monstration under parollen Vägra Värn-
plikt. I maj 1969 ockuperas ett hus på 
Västra Mårtensgatan och några dagar 
därefter flyttar aktivisterna över till Ki-
liansgatan 7 efter att polisen utrymt 
huset. I oktober samma år sker ett in-
tåg i fastigheten på Råbygatan 2, men 
polisen tömmer huset samma dag. All-
aktivisterna är nu många och oorgani-
serade, medan den inre kärnan i Lunds 
Anarkistgrupp är betydligt färre och 
mera strukturerade. De samlas ofta på 
Akademiska föreningen eller i något av 
flera kollektiv som då finns i Lund.

Det finns under denna tid koppling-
ar till Riksorganisationen för mental 
hälsa (RMH) och motståndet mot upp-
förandet av en ny Rättspsykiatrisk kli-
nik (RPK) vid sjukhusområdet S:t Lars i 
södra Lund växer sig starkt inom grup-
perna. Olika försök görs att få en de-
batt till stånd om både utformningen av 
nybygget och om den psykiatriska vår-
den som sådan – men enligt aktivist-
erna med klent resultat.

Två försök att få uppmärksamhet
På möten och i mindre grupper började 
de diskutera mera handfasta åtgärder för 
att skaffa uppmärksamhet för motstån-
det mot byggandet av RPK. De ansåg 
nybygget inhumant och menade att pa-
tienterna inte kunde vårdas i små celler.

Hösten 1969 utsattes RPK för ska-
degörelse. Några tog sig in på förmid-
dagen den 30 augusti och förstörde 
utrustning i källaren. De sågade eller 
klippte av kabelknippen och stark-
strömskablar. Murbruk och sopor för-
störde hissarna och de målade stora 
slagord och hårdklistrade papper på 
fönstren.

Ett försök till mordbrand skedde nat-
ten till den 16 januari 1970. Spåren på 
platsen visade att några personer kas-
tat ristade flaskor och en glödlampa 
med brännbar vätska på byggnaden. 
Det hade brunnit i träpanelen men el-
den måste ha slocknat innan den hann 
orsaka någon större skada.

De sprutade oljeblandad bensin
Den inre kärnan beslutade nu att RPK 
”till varje pris” måste skadas ordentligt 
– för att få igång en debatt om rätts-
psykiatrin. De tog en brandspruta av 
äldre modell från en källare. De själva 
eller medhjälpare skaffade hink, dunkar 
och bränsle. En bil lånades.

I ett försök att väcka opinion skedde skadegörelsen under byggtiden hösten 1969. Elsystemet och 
hissarna förstördes. Slagorden som lämnades förde misstankarna till motståndarna av nybygget.
 Foto: från www.bilderisyd.se

Klockan 02:45 körde tre ynglingar 
åter till S:t Lars. De ställde upp flykt-
bilen i närheten och lät en chaufför sit-
ta beredd i den. De två övriga gick fram 
till RPK med all utrustning. En av dem 
klättrade upp på taket till entrén och de 
fick upp sprutan och det som var nöd-
vändigt för att kunna sätta eld på trä-
panelen under yttertaket. De sprutade 
oljeblandad bensin på väggen i vinkeln 
under yttertaket, tände med en storm-
sticka och sprang med utrustningen till 
bilen. De såg att det brann med meter-
höga lågor ovanför entrétaket på RPK 
när de körde tillbaka till centrum.

I olika konstellationer började de se-
dan prata – eller kanske skryta – om 
planläggningen, försöket och den nu 
lyckade aktionen.

Det var RPK som brann
En polispatrull på väg till ett pågåen-
de inbrott vid Staffanstorp passera-
de södra Lund och såg då ett ljussken 
över stan. Jag – som då var en ny och 
mycket ung poliskonstapel – fick lämna 
receptionen på Byggmästaregatan och 
körde dåligt klädd och dåligt utrustad 
mot Klostergården för att se vad det 
var som lyste upp natthimlen. Det var 

inte som vi först trodde neonskyltarna 
på de stora industrierna – utan när jag 
svängde upp mot entrén till RPK såg 
jag hur det brann och framförallt hur 
rök vällde fram runt hela taket på den 
nästan färdiga byggnaden. Det var den 
30 januari 1970 och klockan var 04:14.
Larmcentralen fick en lägesrapport och 
larmade brandkåren. Själv sprang jag 
runt byggnaden för att se om några 
personer var kvar på platsen. En upp-
ställd blå moped gjorde undersökning-
arna extra viktiga. Det skulle senare 
visa sig vara nattvakten som parkerat 
och gått vidare in på sjukhusområdet. 
Brandkåren kom snabbt och jag minns 
att de uppmanades att vara försiktiga 
eftersom det tidigare varit attentat mot 
RPK. Brandmännen kunde lätt släcka 
de synliga lågorna, men branden hade 
under någon timme tagit sig in under 
taket. Släckningsarbetet tog därför 
lång tid och skadorna blev mycket om-
fattande. Byggnadsfirman beräknade 
reparationskostnaden i ett intyg till 
1 700 000 kronor – motsvarande 13 
miljoner i dag.

Avlösningen kom och jag kunde skri-
va en anmälan om grov mordbrand på 
polisstationen samtidigt som de frusna 
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fingrarna tinade. Innan jag gick hem, 
hann jag träffa de morgontidiga tekni-
kerna och lämna över mina iakttagelser 
om att det såg ut som om branden varit 
häftigast rakt ovanför entrétaket och 
om hur svarta sotränder fanns på väg-
gen under(!) där det brunnit som mest.

Förhören gav många svar
Utredningsarbetet kom snabbt igång 
och gammal information kombinerades 
med ny. Fynd av tändstickor, en mindre 
trasa och delar av en flaska gjordes på 
brandplatsen. Ganska snart kunde en 
inre krets av knappt tio personer identi-
fieras. Det var personer som antingen 
känt till planerna, känt till förberedel-
serna eller hjälpt till och som sannolikt 
även utfört mordbranden. Utredningen 
gynnades av att flera av dem häktades 
och av att de och några runt dem bör-
jade berätta. En del berättade i förhör, 
en del berättade i mera förtroliga sam-
manhang. Från början stämde inte de 
inblandades versioner överens, men ef-
terhand som de i förhör konfronterades 
med bitar av varandras berättelser och 
så småningom med erkännanden – blev 
pusslet lagt av erfarna förhörsledare.

I efterhand har männen idealiserats 
och beskrivits som tysta och svåra. 
Ibland har de även jämförts med ut-

ländska terrorgrupper. Särskilt markant 
har detta varit i gruppernas egna eller 
närstående medier. Javisst, några neka-
de inledningsvis och det finns ett brev 
med ett skriftligt erkännande inbakat 
i ett kort manifest – men på Arkivcen-
trum Syd finns i akten också alla förhö-
ren där de ingående berättar om hur de 
gick tillväga och inte minst vilka de be-
rättade det för.

En uppmärksammad rättegång
Rättegången mot de fyra ynglingar som 
varit mest aktiva och som kunde bindas 
vid de grövsta brotten skedde vid Råd-
husrätten i Lund och dom meddelades 
den 1 april 1970. De erkände att de va-
rit med om husockupationerna, två er-
kände skadegörelsen i augusti 1969 och 
tre av ynglingarna erkände att de försökt 
sätta eld på RPK vid ett tillfälle i januari 
och att de i samma konstellation lyckats 
med detta den 30 januari 1970. Samti-
digt förnekade de brott och menade att 
deras aktioner varit nödvändiga för att 
försena invigningen av RPK och för att 
få igång en verklig debatt om psykiatrin.

En 21-årig konstnär fick tio månaders 
fängelse för den grova skadegörelsen 
i källaren på RPK och för egenmäktigt 
förfarande i samband med husockupa-
tionerna.

En 25 årig sociologie studerande fick 
åtta månaders fängelse för medhjälp 
till mordbrand, medhjälp till försök till 
mordbrand och för egenmäktigt förfa-
rande vid husockupationerna.

En 22 årig juris studerande fick två år 
och fyra månaders fängelse för mord-
brand, försök till mordbrand och för 
egenmäktigt förfarande vid husockupa-
tionerna.

En 23 årig extra stuveriarbetare fick 
två år och tio månaders fängelse för 
mordbrand, försök till mordbrand, grov 
skadegörelse och för egenmäktigt för-
farande vid husockupationerna.

Åklagaren överklagade till hovrätten 
och ville att alla de tre som deltagit vid 
mordbranden skulle dömas som gär-
ningsmän – tingsrätten dömde chauf-
fören endast för medhjälp – och att 
de skulle få strängare straff. Hovrätten 
meddelade den 28 maj 1970 i en myck-
et kort dom att de inte ändrade tings-
rättens utslag.

Det som också är intressant och 
som nu i efterhand förklarar en del, är 
två ytterligare dokument i arkivakter-
na. Nämligen dels en dom i en separat 
rättegång där en några år äldre man 
döms till två månaders fängelse för ett 
lindrigare vapeninnehav. De två må-
naderna anses avtjänade genom hans 

Brandkåren släckte snabbt lågorna, men arbetet med att helt släcka branden i undertaket tog längre tid. Yttertaket fick lyftas av och brandskadorna 
blev omfattande och kostsamma.  Foto: från www.bilderisyd.se
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häktningstid. Mannen som bredvilligt 
berättade bland annat om sin egen roll, 
var nog den i konstellationen som haft 
flest egna kontakter med psykiatrin. 
Dels fanns där också ett beslut från 
chefsåklagaren om att avskriva två män 
som deltagit lite mer perifert.

Dessa tre mäns förhör ingår i förun-
dersökningen om mordbranden, men 
de åtalades inte vid den rättegången.

Var det början eller slutet?
Det finns olika synsätt på vilken bety-
delse attentatet mot RPK och de fällan-
de domarna fick för Allaktivitetsrörelsen 
och för Lund. De själva har menat att All-
aktivisterna var starten på många av de 
förändringar som skett i Lund och i sam-
hället från och med sjuttiotalet. Javisst, 
det blev ett aktivitetshus i Lund många 

år senare genom Kulturmejeriet – men 
det var mycket tack vare den efterföljan-
de generationen. Och javisst, det blev en 
psykiatrireform med mindre institutions-
vård många år senare – men den änd-
rade egentligen inte på formerna för de 
rättspsykiatriska undersökningarna eller 
för den rättspsykiatriska vården.

Det kan också hävdas att det grova 
brottet och de förhållandevis kraftiga 
påföljderna för så gott som helt ostraf-
fade unga personer, skrämde bort 
många anhängare och sympatisörer. 
Många blev kanske skrämda och ville 
inte eller vågade inte längre engagera 
sig på just det sättet. Faktum är att sam-
tidigt som RPK försenat kunde öppnas 
1973, ebbar också de flesta av aktivite-
terna kring grupperna ut. Många av per-
sonerna lämnade också Lund.

Hur gick det sen?
Jo… 21-åringen som endast dömdes för 
skadegörelsen, är fortfarande aktivist i 
Lund parallellt med sin akademiska kar-
riär.

25-åringen som var chaufför stanna-
de kvar i Lund och är aktiv i den ordina-
rie kommunpolitiken.

22-åringen som dömdes för själva 
mordbranden, bytte namn och ägnar 
sig åt en smalare del av psykologin i 
norra Skåne.

23-åringen som fick längst strafftid 
för både skadegörelsen och mordbran-
den, flyttade till Östergötland och se-
nare till Stockholm. Han verkar inom en 
smal kulturell verksamhet.

Alf Lindstedt
fd kriminalkommissarie

Entrén mot norr där branden startade. Gärningsmännen klättrade upp på det utskjutande entrétaket och sprutade oljeblandad bensin på träpanelen 
under byggnadens tak.  Foto: från www.bilderisyd.se

Bilderna i denna artikel
kommer från:
www.bilderisyd.se
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Det måste ha varit det året, då Lasse 
Berghagen låg både etta på svensktoppen 
och Lill-Babs samtidigt.

Östen Warnerbring låg däremot i mit-
ten på svensktoppen och kallades för mel-
lersta Östen. Nej, nu får vi sluta tramsa.

En tidigare erfarenhet av kalkbrottet
I början på 1970-talet hade skrivaren 
av dessa rader lyckats fly från porten 
och Davidshall. Jag hade fått tjänst på 
Limhamn. En trivsam arbetsplats med 

behaglig brottslighet. Våra arbetsgivare 
var Ove Flodin som sjöng den skrattan-
de polisen, då han var halvtoppad. Ful-
lare blev han bråkig och omhändertogs 
av oss.

Limhamnsbusarna behövde tillsyn
En halvkändis och fullblodskverulant 
hade barn på Limhamns småskola. Vid 
skolan kom massor av lastbilar med 
kalksten, som ramlade av och kunde 
döda skolbarnen. Pappan ringde sin 

gode vän och granne polisintendent Ulf 
Fonander, som kastade sig på telefo-
nen och ringde min chef Sven Anebratt, 
som genast gick i spinn. Jag som var 
längst ner i näringskedjan fick ta hand 
om problemet. Anebratt fixade en civil 
bil från handräckningsgruppen. Jag be-
ordrades att kontakta kverulanten, för 
han hade samlat en säck med kalk sten, 
som jag skulle hämta. Chefen hade lagt 
upp taktiken, att med bil smyga ef-
ter lastbilarna och rapportera föraren. 

Malmöpolisens
pensionärsutflykt 2017
Det perfekta brottet/Limhamn

 Foto: Lars-Erik Karlsson
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Jag började följa efter lastade bilar vid 
Hammars park för vidare färd. Chefen 
brukade följa med och poängterade 
vikten att spara på stenar och anteckna 
vittnen. Detta trauma pågick i ett par 
veckor utan resultat.

Nutid
Men nu efter snart 50 år skulle jag/vi 
återvända till brottsplatsen. Vi möttes 
av en kunnig och underhållande guide 
i strålande solsken. Han berättade att 
Kalkbrottet varit ett av Europas störs-
ta och det påstods kunna rymma alla 
byggnader i Malmö.

Nu hade moder natur tagit över med 
två vattenfall, många sällsynta växter, 
krokodiltänder, räv, berguv, rådjur – ja, 
en rent magisk plats!

1993 upphörde brytningen efter 150 
års verksamhet. Förhoppningar finns 
att oasen skall bli kulturskyddad.

Tekniska muséet och Alnarp
Efter ett besök på Tekniska museet 
smakade det bra med Nilssons köttbul-
lar på Arenans restaurang.

Alnarp avslutade vår odyssé. Ett 
magnifikt slott med kiwiträd i söder-
läge och ett lantbruksmuseum (öppet 
onsdagseftermiddagar). Byggnaden var 
med på Baltiska utställningen 1914 och 
har flyttats hit. En promenad i lummiga 
parken under återigen en kunnig guides 
ledning och i vårsolens glans!

Ha en skön sommar!

Per ”Jyet” Jystrand Alnarpsparken. Foto: Lars-Erik Karlsson

Kalkbrottet på Limhamn. Foto: Lars-Erik Karlsson

Kalkbrottet på Limhamn. Foto: Dudde MartiniAlnarpsparken. Foto: Dudde Martini
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Efter ett par "kaffet-rinner-rätt-ige-
nom"-raster svängde vi, strax innan 
lunch, av från väg 26 och körde in på 
Sands golfklubb, där vi möttes av en 
banlayout som troligen inte går att 
återfinna på något annat ställe i Sve-
rige. Banan är byggd på en sandtäckt, 
vilket gör att varje hål omgärdas av 
sanddyneliknande, gräsbeväxta kullar. 
Första intrycket var att banan såg väl-
digt svårspelad ut.

Innan lunch hann vi checka in i våra 
dubbelrum, samtliga med balkonger 
med hänförande utsikt över banans 
12:e hål.

Dags för tävling
På eftermiddagen drog tävlingen igång 
på riktigt, i ett fantastiskt försommar-
väder. Sol från klarblå himmel och svag 
vind gjorde i alla fall de yttre förutsätt-
ningarna för bra golf optimala. Tävling-
en inleddes med spelformen Fyrboll/
bästboll. En matchform där ett lag med 

två personer från Malmö mötte ett lag 
med två spelare från antingen Stock-
holm eller Göteborg. Totalt alltså fyra 
lag från Malmö och lika många från 
Stockholm och Göteborg. En totalt 
vunnen match ger 1 poäng. En delad/
oavgjord match ger ett halvt poäng och 
följdaktligen ger en förlust 0 poäng.

När eftermiddagens matcher var fär-
digspelade var poängställningen Gö-
teborg 2,5 poäng, Malmö 2 poäng och 
Stockholm 1,5 poäng. Malmös poäng 
togs av lag Stenberg/Hansson och lag 
Johnsson/Christian. Lag Linnarsson/
Svensson och lag Nilsson/Nord hade 
inte samma flyt med sina slag under ef-
termiddagen och förlorade sina respek-
tive matcher. Efter första rundan på ba-
nan kunde man konstatera att den inte 
var riktigt så "farlig" som man kunde tro 
vid första anblicken. Landningsytorna 
på fairway var betydligt generösare än 
befarat.

Efter rundan avnjöt de flesta en 

kall öl utomhus på 19:e hålet, restau-
rangen, där ölens kyla kompletterades 
med ljuva dofter från utomhusgrillarna 
där kocken förberedde kvällens mid-
dag, som inmundigades efter att ho-
tellens duschar invigts. Stora delar av 
Malmölaget stängde restaurangen kl. 
21.45. Längre orkade vi inte.

Andra tävlingsdagen
Dag 2 inleddes med singelspel/match-
spel på förmiddagen, efter en frukost 
med viss logistikproblematik. Totalt 
12 spelades på förmiddagen. I fyra av 
dessa mötte en Malmöspelare en spela-
re från Göteborg. I fyra mötte en Mal-
möspelare en spelare från Stockholm 
och i de sista fyra matcherna mötte en 
spelare från Göteborg en spelare från 
Stockholm. Eftersom här finns ganska 
många poäng att spela om kan ett lag 
göra ett ryck i sammandraget. Så sked-
de också, denna förmiddag och tyvärr 
var det inte laget från Malmö som ryck-

Trestadstävlingen i golf
2 maj 2017 i Jönköping

Tidig morgon tisdagen den 2 maj avgick 
en minibuss från Malmö. Bussens slutde-
stination var Sands golfbana, strax nord-
väst om Jönköping. På bussen satt 8 för-
väntansfulla golfare som kvalificerat sig 
för att under tre dagar representera MPGI 
i årets 3-stadstävling, där förutom laget 

från Malmö även ett motsvarande lag 
från Göteborg respektive fjolårsvinnaren 
Stockholm deltog. Revanschlusten var på-
taglig i bussen eftersom det var ett antal 
år sedan vinnarpokalen fick följa med till 
Malmö. Bussresans huvudsakliga sam-
talsämne var såklart golfsnack i alla dess 

former. En del taktiksnack inför den kom-
mande tävlingen, framförallt inför lagmo-
menten fördes också. Taktiken sträckte 
sig dock inte längre än att indelningen 
inför lagmomenten baserades på rumsför-
delningen. Du bildade alltså lag med den 
du delade rum med.
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te, utan laget från Göteborg, där sju av 
deras åtta spelare vann sina matcher. 
Imponerande. Av Malmös åtta spelare 
var det bara tre stycken som vann sina 
matcher, nämligen Linnarsson, Hans-
son och Johnsson. Värt att notera var 
att Stenberg gick sin runda på par, men 
blev ändå slagen eftersom hans mot-
ståndare från Göteborg gick på ett un-
der par totalt. Imponerande golf!!! Även 
förmiddagens spel avverkades i strålan-
de solsken och svag vind.

Total ställning efter andra dagens för-
middagsspel: Göteborg 9,5 poäng. Mal-
mö 5 poäng och Stockholm 3,5 poäng.

Efter en lunch, som inte höll samma 
höga kvalitet som anläggningen i öv-
rigt, var det dags för ny tävlingsform, 
greensome, under eftermiddagen. Även 
denna gång en lagtävling, där varje lag 
bestod av två personer från samma stad 
och som mötte ett lag med två personer 
från en av de andra städerna. Efter visst 
taktiksnack under lunchen bestämde vi 
oss för att inte ändra på lagen från dag 
ett, utan att fortsätta på den inslagna 
banan, med lag uppdelade efter rums-
fördelning. Greensome spelas på så sätt 
att båda spelarna i varje lag gör utslag 
på varje hål. De väljer sedan vilken boll 
av de två som de vill spela vidare på och 
spelar sedan vidare på denna genom att 
slå vartannat slag på bollen tills denna 
är i hål. Göteborg fortsatte sitt vinnande 
spel och lyckades vinna tre av de fyra 
matcherna de spelade under eftermid-
dagen. Den fjärde matchen delade de. 
Malmös spel under eftermiddagen ge-
nererade endast en poäng, genom lag 
Nilsson/Nord, på de fyra matcherna 
Malmö var inblandade i. Detta ledde till 
att Göteborg under andra dagens spel 
gjorde ett jätteryck gentemot de andra 
två lagen och ledningen de tog med sig 
inför sista dagens spel var så gott som 
ointaglig. Efter de två dagarna hade Gö-
teborg 13 poäng, Malmö 6 poäng och 
Stockholm 5 poäng. Förutsättningarna 
för att Malmö skulle få med sig bucklan 
hem var att Malmö skulle vinna alla sina 
matcher under avslutande dagen, samti-
digt som Göteborg skulle förlora samtli-
ga sina matcher. Men som i alla sporter 
så är det ju inte över "until the fat lady 
sings". Det märktes även efter midda-
gen denna kväll, då sista man att lämna 
restaurangen gjorde detta innan klock-
an hunnit bli 22. Alla ville få en god 
natts sömn inför den avgörande rundan.

Tredje tävlingsdagen
Lite slitna efter tre rundors golf vakna-

de vi upp till sista dagens golf. Fortfa-
rande till en himmel utan ett moln, men 
vinden hade börjat komma, tyvärr från 
norr, så vindarna var ganska kalla. Sista 
dagens spel avgjordes på samma sätt 
som andra förmiddagens spel, d.v.s. 
singelspel, matchspel. Alla spelarna från 
Malmö visste förutsättningarna, så gott 
som omöjliga, för en totalseger. Dock 
var vi rejält triggade för att, om vi inte 
kunde vinna totalen, så skulle vi i var-
je fall inte bli sist. Försprånget ner till 
Stockholm var ju för Malmös del inte 
mer än en poäng inför sista dagen.

Efter många spännande matcher sista 
dagen defilerade ändå Göteborg till en 
överlägsen totalseger med totalt 18,5 
poäng. Det skulle då matcherna sum-
merades visa sig att Malmö lyckades 
hålla Stockholm bakom sig, med en halv 

poäng. Tack vare att Hansson och Lin-
narsson delade sina respektive matcher 
sista dagen, samtidigt som Svensson 
och Stenberg vann sina matcher så 
skrapade Malmö totalt ihop 9 poäng 
mot Stockholms 8,5 poäng.

Malmös lagkapten, nestor Hansson, 
kunde glädjande konstatera att samt-
liga spelare i Malmös lag bidragit med 
poäng, något som han menade inte 
hänt på många år. Det är viktigt att 
plocka ut de små positiva godbitarna, 
som lagkapten. Detta peppade oss i la-
get till att framöver ligga i ännu hårdare 
för att återigen försöka kvalificera sig in 
i Malmös lag till 2018 års 3-stads, där 
tanken är att Malmö äntligen ska åter-
börda pokalen till där den hör hemma.

Vid tangentbordet
Stefan Svensson

Malmölaget.

Vinnarlaget från Göteborg.
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Det var ju inte meningen att skriva 
mera, men nu har jag blivit omvald till 
ordförande igen. Jag har fått en nyare 
och modernare telefon av mina barn-
barn och jag har skaffat min första egna 
dator som jag nu försöker skriva ifrån.

Normalt sett spelar vi bara på som-
maren i Pildammsparken, men jag vill 
att så många som möjligt även skall 
spela vintertid och då rekommende-
rar jag Bouletoftahallen i Malmö där 
jag själv spelar. Det är i första hand tre 
klubbar som driver denna hall (i spet-
sen Malmö bouleallians). Många av 
personerna som är med i dessa klubbar 
är Sveriges bästa boulespelare. Vi har 
mycket att lära av dessa, inte minst när 
det gäller skyttet.

Nu till en helt annan sak. Ni undrar 
kanske varför vår polismästare Stefan 
hackar så mycket på mig, det är för 
han är en dålig förlorare. Vi utmanade 
ju MPGI-styrelse i höstas och vi vann 
samtliga matcher. Vi vill inte förnedra 
Stefan med att prata om siffror, men 
har sagt att de givetvis kan få revansch 
när som helst.

I övrigt har seriespelet i Pildammarna 
börjat och vi har två lag med i serie B, 
två lag i serie C och ett lag i serie D.

Jag kommer att börja presentera spe-
larna i nästa nummer. Jag vill dock hälsa 
en del nya spelare under 2017 välkom-
na; det är Per Robertz som spelar i serie 
B, Rolf Wickström som spelar i serie D 
och så har Bo Landgren återkommit i 

serie C. Till sist har vi Erik Mossfelt som 
spelar i serie D. Jag önskar dessa nya 
spelare och även gamla spelare lycka 
till.

Jag önskar alla en varm och fin sommar.

Vid tangentbordet
Jan Ohlin

Rapport från
boulesektionen
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Mars månad brukar för oss bowlare 
förknippas med Svenska polismäster-
skap och så var det även i år. Nacka-
polisen stod återigen som arrangör till 
mästerskapet. Denna gång samarrange-
rad med Globens lokalpolisområde.

I år var spelplatsen flyttad in i cen-
trum, närmare bestämt till Kungs-
holmens bowlinghall. Kungsholmens 
bowlinghall är en nyrenoverad 12-ba-
norshall men med mångårig patina, be-
lägen på S:t Göransgatan 64, ett sten-
kast från Fridhemsplan.

Svenska Polis Mästerskapet i Bowling 
firar i år 60-års jubileum (1957–2017).

Lite nostalgi:
1957 spelades SM i Borås och första 
polismästare blev en bowlare från Mal-
mö, nämligen Bo Hedman, som på sina 
8 serier fick ihop fina 1585 poäng.

I år kändes det lite extra att äntra 
SJ:s X2000 mot Stockholm, eftersom 
jag själv firar ett eget jubileum näm-
ligen 40 SM i rad. Debut i Norrköping 
1978 och förhoppningarna om ett bra 
resultat var stora.

Spelet börjar
Fredagen den 17 mars kl 10.00 var det 
så dags för första start. Här hade av 
förståeliga skäl samtliga Nacka-spelare 
kommit till start.

Tre man från Stockholm-Nord och 
två tjejer från Göteborg fullgjorde start-
fältet.

Efter dryga två timmars spel kunde 
man summera följande:

Tre man hade kommit över 1400- 
strecket, varav en var fjolårets mästar-
nas mästare Daniel Larsson. I övrigt 
inga märkvärdiga resultat vilket gav oss 
resterande tävlande förhoppning om 
ett ganska enkelt avancemang till fina-
len.

Efter den officiella invigningen kl. 
14.00 var det dags för start nummer 
två. Här kunde man hitta ett flertal tidi-
gare polismästare och ”duktiga” bowla-
re. Bland annat Conny Kihlvall, Göte-
borg, Peo Buller, Göteborg/Skara och 
Johan Thedeby, Eksjö.

Malmö representerades av Christer 
Johannesson, Bertil Gustafsson och un-
dertecknad Thomas Stenbeck.

Bowling SM 2017
60-årsjubileum (1957–2017)

Malmös representanter Christer Johannesson, Thomas Stenbeck och Bertil Gustafsson.

Andra startfältet
Efter ett par serier insåg nog de flesta 
att några höga siffror fick man inte gra-
tis.

Själv hade jag svårt att hitta en riktigt 
bra spellinje vilket innebar att strikefölj-
derna lyste med sin frånvaro. Det var 
jobbigt att spela, men när vi spelat alla 
åtta serierna hade dock en del spelat 
bra.

Etta i detta startfält var Conny Kihl-
vall med 1715 poäng. Buller, Thede-
by och Jonas Davidsson, Göteborg 
lyckades samtliga klamra sig över 
1500-strecket. Ytterligare tre spelare 
tog sig över 1400 poäng.

I övrigt är de resterandes resultat 
inte värt att nämnas.

Vid sammanräkningen av kvalspelet 
visade det sig att 14:e och sista spela-
re som direktkvalificerat sig till finalspel 
var Stefan Dangert, Dalarna med 1351 
poäng.

Fredagen avslutades med bankett på 
Södermalms polisstation. En favorit i 
repris från 2014.

Vissa av oss hoppade banketten och 
intog en god måltid och dryck på en 
trevlig kvarterskrog i närheten av hotell 
och bowlinghall.

Lördagens spel
Lördagen inleddes med sedvanligt åter-
kval eller som många kallar det ”despe-
rado”. Här får de som inte direktkvalifi-
cerat sig till finalen ytterligare en chans. 
Man spelar en serie och de två bästa 
resultaten kniper platserna 15 och 16 i 
finalspelet.

Jag började hyfsat men i fjärde rutan 
slog jag ett katastrofalt första slag och 
lämnade fyra käglor kvar vilka jag sedan 
missade totalt.

Efter färdigspelad serie tog Hans Ar-
nell, Stockholm-Nord och Bernert Klar, 
Eksjö, de två åtråvärda platserna.

Undertecknad kom trea med ett par 
pinnars marginal, så var det 40-årsjubi-
leumet över.

Finalspel
Finalen spelas över sex serier och final-
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fältet innehöll: sju seniorer, sju oldboys 
och två damer.

I finalen bjöd de sex främsta på fin 
bowling och med väl godkända resultat 
med ett snitt på över 200 per serie.

Till slut stod Peo Buller som segrare 
i seniorklassen med jättefina 1313 på 
sina sex serier.

Rasmus Strömblad, Göteborg (för öv-
rigt den enda spelare som spelar med 
”dubbelfattning”) la beslag på silvret 
med 1268 och bronspengen tog Tho-
mas Gurell, Nacka, hand om med 1243 
poäng.

Trea i finalen slagmässigt var dock 
Johan Thedeby, Eksjö, med 1247 po-
äng. Johan spelade för första året i old-
boys-klassen och tog således hem gul-
det i denna klass.

Tvåa i Oldboy-klassen blev Micka-
el Holberg, Göteborg (1427) och trea 
Thomas Larsson, Nacka (1077)

Segrare och dammästarinna blev åter 
igen Elin Persdotter från Falkenberg 
som i finalen fick ihop 1109 poäng. 
Tvåa kom Ulrika Nordling, Borås på 
1084 poäng och trea blev Ann Styrlan-
der, Göteborg (1329 kvalresultat)

Malmö hade en representant i finalen 
nämligen Bertil Gustafsson. Bertil hade 
tyvärr ingen av sina bästa bowlingdagar 
och slutade på 16:e plats.

Mästarnas mästare
Efter finalen skulle årets mästarnas 
mästare koras, med nytt spelsätt för 
året. Man spelar en så kallad ”karusell” 
över fyra serier där sämsta spelare fal-
ler bort efter var serie.

Till karusellen gick;
Peo Buller 1313
Rasmus Strömblad 1268
Johan Thedeby 1247
Thomas Gurell 1243
Conny Kihlvall 1232

Först att bli utslagen blev Rasmus, följd 
av Johan och sedan Conny.

Till slut är Peo och Thomas på ”linjen” 
och Peo är (som han brukar uttrycka det 
) i sin ”bubbla” och tar första inteckning-
en i det nyinstiftade vandringspriset.

Peo tog verkligen storslam i årets po-
lismästerskap. Guld i seniorklassen, guld 
i två-mannalag, guld i fyrmannalag och 
segrare i karusellen. Bra jobbat Peo.

Slutligen
• Guld till Göteborg i Fyrmannalag

• Silver till Nacka och brons till Alings-
ås/Borås

• Guld och silver till Göteborg i 
två-mannalag, där tog Nacka bronset.

Årets SM var så till ända. Resultatmäs-
sigt ett magert SM för Malmös del.

Nästa år går SM i Borås och till dess 
har vi vässat klorna och ska försöka få 
till det bättre.

Thomas Stenbeck
Bowlingsektionen

Vinnarna i respektive klass. Peo Buller seniorklassen, Elin Persdotter damklassen och Johan Thede-
by oldboysklassen.

Conny Kihlvall har precis slagit en spärr. Nackapolisen pratar taktik innan start.
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Fyra Malmöbefäl från Utredningsjour-
en beslöt sig i vintras för att lämna sin 
arbetsplats, kallad ”gruvan” för att ta 
sig till Tysklands huvudstad och tillsam-
mans med 36 500 andra löpare, springa 
den 37:e halvmaran! Vädret var fantas-
tiskt denna dag och det var uppenbart 
att terrorn på Alexanderplatz i julas 

Halvmaraton i Berlin
som gav mersmak

Förväntansfulla inför starten.
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hade satt sina avtryck och säkerheten 
var maximal. Var man än tittade så syn-
tes polizei till och det blev en gigantisk 
folkfest.

Tid för sightseeing
Dagen efter blev det tid för att se allt 
vad Berlin kan erbjuda och här vid 
Check Point Charlie försöker Tobias 
springa in till Västberlin varvid hans 
kamrater upplyste honom att Tyskland 
numera sedan 1990 är enat.

Blodad tand
Detta lopp var inte det sista för det-
ta glada gäng utan det var en givande 
kombination med ett lopp att se fram 
emot under trista regniga träningsrun-
dor och att även kunna ta del av kultu-
rutbudet i en världsmetropol. Krakow i 
september står på programmet följt av 
Moskva våren 2018.

Vid tangentbordet
Mats Attin

Glada efter målgång.

Tobias i startgroparna för att ta sig över ”gränsen” vid Check Point Charlie.

Har eller ska du flytta? Får du inte tidningen längre?
Adressregistret till tidningen Skånepolisen är inte kopplad till officiellt adress- eller medlemsregister. Detta 
innebär att vi inte per automatik får besked på om du har eller ska flytta. Du måste själv meddela tidningen 
detta genom att skicka ett mail till info@skanepolisen.se.

Uppgifter vi behöver: Fullständigt namn • din gamla adress • den nya adressen dit tidningen ska skickas.

Vill du inte ha tidningen längre måste du också meddela detta, till adressen ovan.R
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Anmälningstiden för tävlingen gick ut i 
mitten av december 2016. Bara någon 
vecka innan det föddes en dumdristig 
tanke hos undertecknad, om att Mal-
möpolisens GI skulle representeras av 
ett lag vid SPM i Rinkbandy, aktuell sä-
song. Jag som endast varit nere i Skåne 
i någon månad hade snabbt försökt att 
skanna av läget och trodde mig veta att 
det fanns ett ”visst” underlag inom kå-
ren för ett lag, då hockeyintresset ver-
kade stort. Allt ifrån folk som har spelat 
på hög nivå i ungdomsåren till folk som 
idag spelar som motionsform på lägre 
divisions/korpnivå etc. Det fanns även 
en liten skara av folk som hade ett visst 
hockeyintresse som ”supporter” som 
skulle kunna tänka sig att vara med och 
spela för skojs skull så tillvida att det 
drogs igång en verksamhet som utfyll-
nad.

Malmöpolisens GI:s deltagande vid

SPM i Rinkbandy 2017

 På väg in på första matchen i Scaniarinken dag 1.

Taktiksnack mellan matcherna.
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17–18 st namn fanns på listan, som 
mest, som tänkbara och villiga att åka 
iväg och representera MPGI varpå en 
laganmälan gjordes till SPM i mitten 
av januari. Vi fick till vår besvikelse stå 
som reserv eftersom turneringen i det-
ta skede var full. Någon dag senare fick 
dock laget besked om att vi hade en 
plats då ett av Norrlandslagen dragit sig 
ur, till vår stora glädje.

Kraftigt manfall
Tyvärr blev det ett kraftigt manfall när 
turneringen väl närmade sig vilket för-
anledde en hopslagning med Halmstads 
Polisens IK. Detta godkändes både av 
Malmöpolisens GI:s styrelse, Halm-
stadspolisens IK:s styrelse, så även av 
arrangör samt Svenska polisidrottsför-
bundet till lagets stora lycka. Så på en 
relativt kort tid efter ett intensivt pend-
lande mellan hopp och förtvivlan, skulle 
vårt deltagande vara ett faktum. Tack 

vare Hertz Malmö som subventionera-
de ut en minibuss till laget hade vi både 
spelare och tran sportmedel upp till Sö-
dermanland och Scaniarinken. Nu hade 
sektionen och laget även fått en bud-
get från föreningen till materiel, utrust-
ning samt lagtröjor med tryck så alla 
förutsättningar fanns för att kriga på 
för föreningen och för Malmöpolisen.

Från Malmö var vi nu sex stycken 
tappra spelare. Vi var från POMA LPO 
Söder Jens Wahlman, Rasmus Anders-
son, Johannes Wikberg (Granen), To-
bias Svensson och Alexander Dag från 
LPO Söder samt Jonas Danielsson från 
Mängdbrott.

Inkomna från Halmstad var Patrik Szy-
genda, Jacob Karlsson, Daniel Bergman 
(C) och målvakten Hans Håkansson.

Matcherna skulle vara 20 minuter 
rullande tid och spelet utspelade sig 
på hockeyrink med 5 utespelare plus 
målvakt, detta med bandyregler. Kort 

och gott korta klubbor, bandyboll, inga 
tacklingar samt målvakter utan klubbor 
var förutsättningarna.

Grundomgången
Grundomgången skulle för Malmö/
Halmstads Rinkbandylag, som i folk-
mun kallades för ”Malmstad”, bestå i att 
möta Västerås, Sundsvall och Motala.

Lagets första match kom att bli mot 
ett högt seedat Västerås, som sågs 
som favoriten i gruppen. Laget spände 
bågen bra mot Västerås och man hade 
matchen fram till halvtid. En dubbel-
utvisning där Malmstads utvisade blev 
Rasmus Andersson, efter gruff framför 
motståndarlagets målvakt, föranledde 
ett 4 mot 4 spel vilket gjorde att Väs-
terås duktiga f.d. ”elitbandyspelare” 
fick de ytor man ville ha. Enligt rykten 
skulle en av Västeråsspelarna ha spelat 
bandy i ryska proffsligan. Här skapades 
därför förutsättningar för Västerås att 
gå ifrån och slutresultatet skrev till 7-2.

Därefter mötte vi Sundsvall och 
matchens brännpunkt skulle bli en ma-
gisk vändning i slutsekunderna. Match-
en var fram till dess en enormt jämn 
drabbning och under hela matchen var 
det endast ett mål som skilde lagen 
åt. 1-0 blev 1-2, 2-3, 4-3 etc. När nu 
matchen var i slutminuten ledde Sunds-
vall mot oss med 5-4.

Det var här och nu extremt irriterat 
vid motståndarlagets mål när vi fick till 
ett oerhört intensivt anfall som resul-
terade i att domaren med 12 sekunder 
kvar dömde en straff till oss. En straff 
som Jacob Karlsson, hur kyligt som 
helst, la in enligt Peter Forsberg manér 
och därmed gjorde 5-5.

Direkt efter detta, på nedsläpp, lyck-
ades ”Granen” med ett uppoffrande, 
lägga en enormt fint pass till en fri Jo-
nas Danielsson som spikade igen före-

Spelarna i båset. Fr.v. Patrik Szygenda, Alexander Dag, Jens Wahlman, Granen Wikberg, Tobias Svensson, Jakob Karlsson, Jonas Danielsson, Daniel 
Bergman och Hasse Hašek.

Taktiksnack mellan matcherna.
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ställningen med en (!) sekund kvar och 
satte 6-5 målet till Malmstad. En riktigt 
härlig seger som gav självförtroende 
och ener gi till laget.

Sista gruppspelsmatchen
Sista gruppspelsmatchen skulle vara 
”Vätternrundan-staden” Motala. Även 
det en jämn match, men hade vi stolpe 
in i föregående match, hade vi defini-
tivt stolpe ut i denna match. Tungan på 
vågen blev det mål som vårt lag gjorde, 
men som blev bortdömt då domaren 
inte såg att bollen var inne. Detta efter 
ett långt ihärdigt anfall från oss och i 
anfallet efteråt mot oss gjorde istället 
Motala mål.

Matchen slutade, tyvärr för vår del, 
med en uddamålsförlust.

Även Motalas spelare kunde erkänna 
att bollen var inne, efteråt på sociala 
medier, vilket man får ge dem all he-
dern åt i efterhand.

Dag 2 skulle för laget innebära en 
16-delsfinal och ett Skånederby mot 
Kristianstad. Det var verkligen der-
bykänslor på planen när Malmö och 
Kristianstad möttes och det skulle kri-
gas om vem av lagen som skulle kom-
ma att bli det bästa i Skåne. Det märk-
tes att det var vinna eller försvinna 
som gällde och att det var mycket som 
stod på spel. En enormt jämt match 
som blev spännande ända till slutet. 
Det som skulle särskilja de båda la-
gen åt om vilket lag som skulle ta hem 
den åtråvärda titeln ”bäst i Skåne” blev 
straffavgörande.

Malmstad hade pricksäkra straffskyt-
tar i form av Jacob, Jonas och Jens som 
alla satte sina straffar samtidigt som 
Hans Håkansson även kallad ”Hašek” 
storspelade och satte stopp för någ-
ra av Kristianstads straffskyttar. Detta 
gjorde att vi både vann straffarna och 
matchen och därmed gick vidare till 
8-dels final.

Lagets sista match skulle komma att 
bli en åttondelsfinal mot ett samspelt 

Uppsala. Ett Uppsala som var ett för 
stort nummer mot Malmstad och laget 
hade tyvärr aldrig något att säga till om. 
Därigenom blev det även sista anhalten 
med siffrorna 9-2 till Uppsala.

Vann hela turneringen gjorde Växjö.

Slutord.
Kvartsfinal/semifinal känns som en rea-
listisk målsättning inför nästa års SPM 
i Rinkbandy, under förutsättning att 
vi får med oss resurser i form av den 
hockeyerfarenhet/kunskap som vi nu 
hade på hemmaplan. Vi kommer där-
med kunna vara ett än mer konkurrans-
kraftigt lag än i år. Förhoppningen är att 
vi till nästa säsong hunnit med lite fler 
träningar tillsammans och lyckas få fler 
ispass att spela ihop oss på under hös-
ten och vintern. Med det stora stödet 
från styrelsen samt med den entusiasm 
som fanns i och omkring laget, finns 
det alla möjligheterna till att bli en stark 
sektion som förhoppningsvis kommer 
att kunna vara verksam i flera år fram-
över.

Tack för ordet.

Rasmus Andersson
Sektionsansvarig

Hockey/Rinkbandysektionen MPGI

Malmstad, dvs. det hopslagna laget av Malmö 
/ Halmstad

www.skanepolisen.se 
nummer 3 - 2016
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Polis-SM i golf
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Påvens besök i Skåne
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Läs om:

Succékonserten på Malmö Live

Tillsammans gör vi 
tidningen Skånepolisen Sport & Fritid!

SM-tävlingar, klubbmästerskap, reseupplevelser, musikkårsspelningar, 
mötesreferat, verksamhetsberättelser, vinter-, vår-, sommar- eller höst-
aktiviteter. Ja, listan kan göras lång på vad det kan skrivas om i tidning-
en.

Bilder som skildrar texten tar vi gärna emot. Tänk på att ha så bra in-
ställning som möjligt i kameran, så att bilderna inte får för låg upplös-
ning. Läs mer om hur du kan leverera material på:
http://skanepolisen.se/redaktionellt-material/

Manusstopp för redaktionellt material till nästa nummer är:
onsdagen den 23 augusti 2017

Material mailas till Lars Mahler:
redaktion@skanepolisen.se
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Torsdagen den 11 maj kl 07.00, 8°, en 
grådisig, blåsig och regnig morgon, 
hamnen Trelleborg, åtta regnväders-
klädda, småfrusna men optimistiska 
cyk lister på väg till färjan mot Rügen.

Förutom undertecknad var det Ulf, 
Jyet, Kerstin, Ann-Charlotte, Jan-
Olof, Mona och Kent som samlats. 
Med undantag för mig var det ett 
gäng vana, vältränade och relativt 
unga cyklister.

Själv har jag i mitt tidigare liv cyklat 
både långt och mycket. Efter flera pen-
sionärsår har jag dock ”slöat till lite” och 
bytt ut mina cykelturer mot mc-turer. 
Det har visat sig betydligt bekvämare 
och jag färdas längre och snabbare än 
på tidigare cykelfärder. Det var 8 år se-
dan jag senast cyklade med mina kolle-
gor på Rügen. Med anledning av en del 
ålderskrämpor var jag därför tveksam 
när jag blev inbjuden och tillfrågad om 
jag ville följa med på årets cykeltur.

Det kändes dock uppmuntrande att 
inte helt ha blivit bortglömd efter 7 år i 
pension, så jag blev lite ”sugen”. Tänkte 
att med god vilja, gammal rutin, lite trä-
ning och med två nya knän så var det 
kanske inte helt omöjligt. Jag tackade 
därför efter en tid ja!

Den planerade träningen inför turen 
blev inte så omfattande som jag tänkt 
mig. Jag smorde dock upp och fixa-

Årets cykeltur
på Rügen

de till min gamla cykel. Det blev några 
kortare blåsiga träningsturer Limhamn–
Västra Hamnen på cykelbanan längs 
Sibbarp i början av maj. När dagen kom 
kände jag mig ”så där” tränad men full 
av optimism.

Vi träffades som nämnts denna rus-
kiga torsdagsmorgon utanför termi-
nalen till Rügenfärjan. Det var trevligt 
att återse gamla kollegor och cykel-

kompisar. Första turen gick i full karri-
är uppför den branta påfarten till fär-
jan. Så långt gick det utan problem. Vi 
var nu ombord och efter att ha surrat 
fast våra cyklar med anledning av vän-
tad sjögång, äntrade vi färjans matsal. 
Där intogs en rejäl tysk frukost, vilken 
i stort sett innehåller ”allting”. Det blev 
en ”långfrukost”. Det tar nämligen drygt 
4 timmar till Mukran utanför Sassnitz 

 Foto: Roland Strömblad
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där färjan lägger till. Vi snackade po-
lis- och cykeltursminnen och tiden gick 
fort. Vädret förbättrades också något ju 
närmre Rügen vi kom.

Mörkgrå låga moln hade ljusnat och 
det hade slutat regna när vi kl. 12.15 
mätta och belåtna cyklade av färjan i 
Mukran. Ganska bra cykelväder från-

sett den kraftiga och kalla vinden.
Ett intermezzo som kunde slutat illa 

inträffade när vi skulle passera bom-
men vid tullen. Bommen hade råkat 
ut för ett tekniskt missöde. Den for 
oregelbundet upp och ner när vi skul-
le passera. Tulltjänstemännen stod 
på and ra sidan och vinkade fram oss 

medan bommen levde sitt eget liv. Vi 
lyckades passera utan missöde frånsett 
Jan-Olof som fastnade i bommen med 
sin ryggsäck. Han lyckades dessbättre 
krångla sig loss utan skador.

Reseledaren Ulf hade ansträngt sig 
att finna bra, naturnära och mysiga cy-
kelvägar. Det funkade i stort sett bra. 
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Dock med vissa undantag där vägen var 
”lite så där”!

Vårt första delmål var Bergen dit det 
var cirka 20 km. Till en början undveks 
den befintliga utmärkta cykelbanan 
som finns på denna sträcka. En väg i 
rätt riktning som på kartan såg ut att 
gå utmed två småsjöar valdes. Sjöarna 
såg vi inte skymten av. Dock fanns på 
vår vänstra sida lite buskig natur med 
en del öppna fält, där det t.o.m. betade 
några kossor vilket numera inte är en 
så vanlig syn. På vår vänstra sida fanns 
hela vägen en ”risig” fabriks- och järn-
vägsspårsmiljö. Vägunderlaget var inte 
heller det bästa. Efter några kilometer 
kom vi fram till den tidigare nämnda 
befintliga utmärkta cykelbanan. Färden 
gick nu vidare genom nyutslagen ljus-
grön bokskog och tätt med vitsippor 
i backarna. Hela tiden i en symfoni av 
fågelkvitter. Första rasten togs vid den 
vackra badstranden i närheten av Liet-
zow, där det pustades ut och reglera-
des vätskebalans.

Vi cyklade därefter vidare mot Ber-
gen. (För den intresserade cyklade vi 
vägen över sundet Jasmunder Bodden). 
Fortfarande inget regn och de mörka 
skyarna började så smått skingra sig. 
Lita blandad cykling – mestadels härli-
ga cykelbanor i bokskogen. Backar upp 
och backar ner i soundet av fortsatt 
fågelkvitter. Några vägbyggen och upp-
rivna cykelbanor försvårade cyklingen 
på några ställen. Men inget cykeläven-
tyr utan att cyklarna ibland måste lyftas 
och bäras.

Vi nådde Bergen vid gott mod och 
såg fram mot den utlovade ost- och 
vinprovningen som skulle avnjutas på 
marknadsplatsen. Dessförinnan var det 
planlagt ett besök på det högt belägna 
utsiktstornet Rugard i Bergen. Backen 
upp mot tornet var brant, lång och låg 
i motvind. Hälften av oss avstod det-
ta besök och cyklade direkt till mark-
nadsplatsen. Den andre yngre hälften 
kämpade sig upp mot tornet och njöt 
förhoppningsvis båda av uppförsback-
en, motvinden och utsikten. Solen 
började så nätt titta fram bland mol-
nen, men vinden var fortfarande kall. 
Efter en stund var alla samlade kring 
vinprovningen vilken var både god och 
uppskattad. Innan vi lämnade Bergen 
genomfördes ett spontant kulturellt in-
slag. Vi besökte Marienkirche, som är 
öns äldsta kyrka med härstamning från 
1100-talet.

Cykelvägen från Bergen mot Binz 
hade markant förbättrats sedan jag 

cyklade där sist. Vi slapp numera som 
tidigare trängas med biltrafiken på den 
allmänna vägen. Det hade byggts fina 
cykelbanor, vilka vi i stort sett höll oss 
till. Naturen var vacker och fåglarna 
sjöng. Vid en rast på en långbänk i bok-
skogen fick vi möjligheten att på nära 
håll beskåda ett aktivt storkpar i sitt bo.

Berusad av all vacker natur blev Ulf 
uppenbart så inspirerad att han ledde 
oss från den utmärkta cykelleden in på 
en skogsstig de sista 5 km mot Binz. 
Han påstod det var en genväg. Genvä-
gar kan ofta bli senvägar, vilket detta 
också visade sig bli för min del.

Skogsvägen var en cirka 1,5 m bred 

grusväg som efterhand smalnade till 
en smal slingrande rejält backig skogs-
stig. Underlaget var ibland småsten 
ibland lös sand och då och då dyngi-
ga vattenhål. Men naturen var vacker 
och fåglarna kvittrade. Några kraxande 
korpar kunde också höras från skogen 
(olyckskorpar?). Skogsstigen var ganska 
jobbig för mig och min ”smal-däckade 
racercykel”. På en sandig sträcka i en 
brant nedförsbacke stod jag bokstav-
ligt talat ”på öronen.” Jag hann i luften 
tänka det här går åt h-e, men det gjor-
de det inte. Efter en kort återhämtning 
och en kopp kaffe som Ulf bjöd på fort-
satte cykelturen mot Binz. Resterande 

Vår lilla vinprovning i Bergen.

 Foto: Ulf Lindström
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nedförsbackar på skogsstigen prome-
nerade jag snällt bredvid min cykeln 
med viss smärta i bröstkorg och axel. 
Den enda som verkade förstå min psy-
kiska och fysiska situation efter fallet 
var Jyet. Han blev min personliga följe-
slagare resten av cykelturen.

Något senare än de andra anlände 
jag och Jyet till hotell Therm där vi skul-
le övernatta. Vår sena ankomst gjorde 
att vi inte hann med att bada i hotellets 
kända kroppstempererade pool.

Detta fick anstå till dagen efter. Vi 
installerades på våra hotellrum. Ulf, 
Jan-Olof, jag och Jyet skulle kampera 
tillsammans. Ett mindre problem upp-
stod när vi skulle iordningställa en kom-

plicerad bäddsoffa. Ingen av oss kunde 
förstå hur denna soffa skulle ändras om 
till en sovplats. Efter att Ulf studerat 
hur våra kamrater i andra rummet gjort 
klarade han med visst besvär av det. 
Jan-Olof fick lite motvilligt ta denna 
sovplats medan vi andra lade beslag på 
de sköna sängarna. Efter en dusch och 
lite förfriskningar tog vi en promenad 
längs stranden för att finna en restau-
rang för kvällens måltid. Vi fann en my-
sig fiskrestaurang (glömt namnet). Det 
blev vin, öl och fisk för de flesta av oss. 
Kvällen avslutades på ett typiskt tyskt 
”bier-hause” där det spelades musik.

Fredag morgon: solsken, blå himmel 
men fortfarande blåsigt och kyligt. Ef-

ter en dyr men bra frukost på hotellet 
fortsatte vårt cykeläventyr. Planerna 
för dagen var att cykla norrut via Prora 
förbi Mukran (färjeplatsen) och vidare 
till Sassnitz, vilket vi också gjorde.

Som sagt – solen sken och det blev 
en härlig cykeltur genom det vårgröna 
landskapet till Prora, där vi studera-
de några av de sedan 2:a världskriget 
av Hitler byggda jättehusen längs med 
den fina sandstranden. Dessa har sedan 
dess stått tomma, spöklika och förfall-
na.

Numera var dock en lyxrenovering, 
sedan några år, på gång. Flera av husen 
var färdiga med eleganta vita fasader 
och inglasade balkonger.

Passerade Mukran och cyklade den 
återstående milen till Sassnitz i upp-
försbacke och den hårda motvinden. 
Ärligt talat – ganska jobbigt (åtminsto-
ne för min del) – men vädret var fint.

Uppför hela tiden frånsett sista ki-
lometern till hamnen då det gick brant 
nedåt på kullerstensbelagda gator. Där 
installerade vi oss på ett trevligt hamn-
kafé. Satt en bra stund där i solen – 
återhämtade oss – drack kaffe och åt 
”strudel.”

Vid tretiden bar det åter tillbaka 
mot färjan i Mukran. Sedan den branta 
backen från hamnen till centrum av-
klarats hade vi medvind och nedförs-
backe hela vägen till färjan. Det bör i 
sammanhanget nämnas att cykelturen 
Mukran–Sassnitz tog gott och väl en 
timma.

Cykelturen samma väg därifrån av-
klarades på cirka 12 minuter.

Sista kulturinslaget blev ett besök 
på Bordershoppen vid färjeläget. Vår 
tur avslutades med en buffé tillsam-
mans på färjan, där vi konstaterade att 
vi cyklat sammanlagt 70 km (mestadels 
i motvind). Vi anlände Trelleborg vid 
21-tiden. Där skildes vi åt efter två da-
gars trevliga cykeläventyr i trevligt um-
gänge.

Avslutningsvis vill jag tacka Ulf och Er 
övriga för en bra och trevlig cykeltur - 
Dock vill jag än en gång påtala att vissa 
delar av vägvalet kunde varit bättre!

Roland Strömblad
pensionär sedan några år tillbaka

Det jättelika bostadskomplexet, som ligger längs med en fin sandstrand i Prora, byggdes under an-
dra världskriget och håller nu på att renoveras och bli moderna bostäder. Foto: Ulf Lindström
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Tävlingskalender
Svenska Polismästerskap
För inbjudningar och aktuell tävlingskalender: www.polisidrott.se

Svenska Polismästerskap 2017 Datum Ort Sista anm.dag Inbj. hemsid. Anm. hemsid.

Terränglöpning 12 augusti Halmstad 2017-08-06 Inbjudan

Swimrun 12 augusti Sundsvall 2017-08-01 Inbjudan

Springskytte 25 augusti Uppsala 2017-08-11 Inbjudan

Rullskidor 26 augusti Trollhättan 2017-08-12 Inbjudan

Triathlon 26 augusti Tjörn 2017-08-11 Inbjudan

Golf 31 augusti Gränna 2017-08-01 Inbjudan

TCA 9 september Falun 2017-08-20 Inbjudan

Cykel 6 september Falun 2017-09-01 Inbjudan

Fotboll 5 september Eskilstuna 2017-03-31t Inbjudan

Gevär och kpist 9 september Ljungsbro 2017-08-25 Inbjudan

Dynamiskt skytte 30 september Jönköping 2017-08-27 Inbjudan

Orientering september

CrossFit 7 oktober Stockholm

Beachvolleyboll 21 oktober Södertälje 2017-10-07 Inbjudan

Judo 4 november Halmstad

Innebandy 22 november Norrköping 2017-05-09 Inbjudan

Deltagande: För att få delta i ett svenskt polismästerskap ska du vara 
polisanställd samt medlem i en till Svenska Polisidrotts förbundet anslu-
ten polisidrottsförening. Detta gäller även; pensionerade polisanställda, 
polisanställda som avgått med egenlivränta, polisanställda med tjänstle-
dighet samt polisstuderande.

Försäkringsfrågor: SPI har inga försäkringar i sin verksamhet. Tänk på att 
kontrollera dina försäkringar innan mästerskapet, så att du har ett full-
gott försäkringsskydd.
 (utdrag ur tävlingsbestämmelserna)
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Långtidsplanering SPM
Planerat 2018 ännu ej inbokat
Terränglöpning          Hallsberg

Om långtidsplanering:
Svenska Polisidrottsförbundet söker ständigt efter 
arrangörer till kommande SPM.

Om du och din polisidrottsförening är intressera-
de av att arrangera ett SPM – ta kontakt med kan-
sliet för mer information eller läs mer på hemsidan:

www.polisidrott.se/arranorsinformation

Svenska Polisidrottsförbundet
c/o Mikaela Kellner
Tegeluddsvägen 30  Telefon: 0708-38 13 20
115 40 Stockholm E-post: info@polisidrott.se
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Inskickat av:

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

1. Thomas Willers
 Ystad

2. Kerstin Wallin
 Trelleborg

3. Anders Johansson
 Helsingborg

Ringa in, på den översta bilden, de 5 detaljer som är borta.

Förnamn

Efternamn

Gatuadress

Postnummer och Ort

E-post

i samarbete med Mediahuset i Göteborg AB, www.mediahuset.se
FINN FEM FEL

De tre vinnarna får varsin
bok. (bild till vänster)

52 svar skickades in.

Vinnarna och den rätta lösningen från förra numret:

Skicka in ert svar till:
Skånepolisen Sport & Fritid
c/o Mediahuset i Gbg AB, avd syd
Tågmästaregatan 7
233 43 Svedala
senast den 23 augusti 2017

Tävlingen är till för tidningen Skånepo-
lisen Sport & Fritids läsare. Om du vill 
ha en hel tidning, går det bra att skicka 
in en kopia av sidan.

Vinsten i denna tävlingen blir en bok, 
som du kan läsa mer om på sidan 5, 
där den presenteras.
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