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I år ska det bli en fin sommar. Det behöver vi alla och prognoserna ser bra ut.

Vi är igång bra i MPGI och sektionerna är i full gång så vad mer kan man önska sig? 
Nya utmaningar är förestående med Boulesektionen och vi i styrelsen säger bara 
– kom igen. Det enda som kan gå fel är att korven bränns på grillen för att vi är så 
inne i spelet.

Styrelsen har fått en förfrågan från kolleger som vill bilda en Padelsektion. Jag har 
forskat lite om vad sporten innebär och såhär anges det på nätet: Padel är en av 
världens mest växande sporter. Bara i Argentina finns 4 miljoner användare. Padel 
är en bollsport som är likt en minitennisbana och reglerna är ganska snarlika tenni-
sen. Vi har bjudit in kollegerna för att förklara omfattningen lite mer och därefter 
får vi fatta ett beslut om eventuell fortsättning och underrätta er alla om resultatet.

Styrelsen uppmanar alla våra medlemmar att lämna textbidrag då ni är med om fina 
resor eller för den delen andra upplevelser. Några av våra medlemmar är duktiga på 
att skriva fina reseskildringar och jag har i detta nummer skildrat en härlig resa som 
min hustru och jag gjorde till Vietnam i februari.

Vi har även rekryterat nya medlemmar till vår förening i samband med nya aspi-
ranter och fler är att vänta. Styrelsen är noga med att träffa aspiranterna tidigt och 
berätta om vår fina förening.

En trevlig sommar tillönskas er och era familjer.

Styrelsen i MPGI genom

Stefan Sintéus
Ordförande MPGI

Ledare

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

Glad sommar kamrater

skanepolisen.se

nummer  2-2018
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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.

Golf
Ordförande:
Göran Holmgren
010-561 45 57, 0733-48 38 43
goran.holmgren@polisen.se

Innebandy
Sektionsansvarig herrar:
Patrik Lundström
Sektionsansvarig damer:
Karin Lago

Kraftsport
Sektionsansvarig:
Jarl Hansson
0733-48 39 15
jarl.hansson@polisen.se

Dynamiskt skytte
Sektionsansvarig:
John Sharifi
0730-84 92 30
john.sharifi@polisen.se

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

Fotboll – dam
Sektionsansvarig:
Anna Palmblad
anna.palmblad@polisen.se

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

Handboll – herrar
Sektionsansvarig:
Lars Kyd Larsson
010-561 89 70
lars-i.larsson@malmo.se

Boule
Ordförande:
Jan Ohlin
0708-51 38 26
ohlinjan22@gmail.com

Bowling: (vilande)
Sektionsansvarig:
Thomas Stenbeck
thosten@glocalnet.net
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Tanken slår mig ofta när jag ser olika 
typer av byggnadsverk, konstruktio-
ner eller föremål som har skapats av 
människor och jag har väldigt lätt att 
bli imponerad över den förmåga som 
finns att skapa. Jag har nyligen varit i 
Rom med familjen och besökt de plat-
ser som man skall besöka när man är i 
påvens stad. Vi besökta naturligtvis Va-
tikanstaten och var inne i Peterskyrkan 
och då dök den där bekanta tanken ge-
nast upp. Hur i hela fridens namn fick de 
ihop detta och lyckades bygga en sådan 
kyrka med alla de valv, murar, vägg-
ar, utsmyckningar och målningar som 
i slutändan skapade denna makalösa 
byggnad som dagligen besöks av massor 
av människor. Förvisso tog det tydligen 
cirka 120 år att färdigställa verket men 
vi är trots allt tillbaka på 15-1600-talet 
när det knappast fanns några Ralling-
kranar att lyfta med och ej heller någon 
krysslaser eller datorer för att rita och 
beräkna dimensioner och hållfasthet.

Under de fyra dagar som vårt Rom-
besök varade, dök tanken upp ett fler-
tal gånger och inte minst när vi besökte 
Colosseum, den världsberömda amfi-
teatern som var skådeplats för gladia-
torspel och som byggdes under ca 10 

år med början år 70 e Kristus. Arenan 
kunde rymma ca 50 000 personer och 
tydligen hade man något smart system 
som gjorde att man kunde fylla och ut-
rymma platsen på ca 30 minuter. Jag 
kan garantera att många av de som kö-
ade nu för att komma in fick vänta be-
tydligt längre än 30 minuter.

Här hemma hade jag förmånen att i 
tjänsten på nära håll följa byggandet av 
Öresundsförbindelsen. Dels som infor-
mationsansvarig i den stab under led-
ning av numera pensionerade kommissa-
rien Leif Lindqvist som fått i uppdrag att 
ta itu med och lösa alla de polisiära frå-
gor som kunde bli aktuella, och dels för 
att bildmässigt dokumentera framskri-
dandet av bron enligt direktiv från dåva-
rande polischefen vid Limhamnspolisen. 
Många blev besöken och det var oerhört 
imponerande hur de gång på gång fick 
ihop det, allt från när kasunerna till py-
lonerna skulle sättas, till "bridging the 
gapp" när den sista luckan i vägdelen 
fylldes och bron därmed var sluten.

Vi gjorde även ett studiebesök nere 
i tunneln som danskarna byggde och 
även de fick ihop det så att det sista 
tunnelelementet kom upp på rätt plats 
på Pepparholm. Jag kommer ihåg att 

jag ställde frågan "finns det risk att det 
kan läcka in i tunneln" till den danske 
ingenjör som berättade för oss om tun-
neln och att tunnelelementen tätades, 
om jag minns rätt, med någon gummi-
damask mellan de olika sektionerna. 
Han tittade närmast lite förnärmad på 
mig innan han klart och tydligt förklara-
de att "du kan vara helt lugn, vi får ihop 
det, det kommer inte att läcka". Jag 
ställde inga fler frågor.

Bryter vi ner det till det mindre per-
spektivet så håller du just nu årets and-
ra nummer av Skånepolisen Sport & 
Fritid i din hand. Det är kanske så att 
du undrar "hur får de ihop det"? Hur 
lyckas de gång på gång få ihop en tid-
ning med bilder och intressanta artik-
lar. Svaret är väldigt enkelt. Det är tack 
vare alla er som vill dela med er av era 
upplevelser och äventyr, och att ni har 
en kamera att föreviga det hela med, 
som det i slutändan blir en läsvärd tid-
ning.

Fortsätt så, så får vi ihop det.

Lars Mahler
Chefred. & redaktionssekr.

Mahler begär ordet

Hur får de ihop det?

Colosseum, Kolosseum eller Flaviska amfi-
teatern är en ellipsformad amfiteater i Rom, 
uppförd mellan 70 och 80 e.Kr. Kejsar Vespa-
sianus började bygget som slutfördes av hans 
son Titus. Under romerska rikets tid hade man 
strid mellan vilda djur, avrättningar, gladia-
torspel och teater där för en stor publik, som 
mest 87 000 åskådare. Många djurhetsningar 
och gladiatorspel utfördes emellertid på Circus 
Maximus söder om Palatinen. Colosseum har 
en omkrets på 524 meter och är 48 meter hög.

Källa Wikipedia
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Presentation styrelsen MPGI

Malin Löfström Nord
kassör

Ekonom/verksamhetsutvecklare inom 
ekonomiavdelningen. 
Headhuntades av Per Svartz (dåvaran-
de ordförande i MPGI och polischef i 
Malmö) i slutet av 1900-talet – kassör 
sedan dess. Spelar gärna golf, cyklar 
och vandrar.

Lars Mahler
huvudansvarig för tidningen

Polis i Malmö sedan våren 1980 efter 
polisskolan året innan. Varit medlem 
i MPGI sedan 1980 och haft mycket 
glädje av detta inte minst på "äldre dar" 
som aktiv golfare och medlem i golf-
sektionen inom MPGI. Jobbar idag som 
operatör på ledningscentralen RLC-Syd.

Stefan Sintéus
ordförande

Till vardags polisområdeschef i Mal-
mö och polis sedan 1981. Fd elitserie-
spelare i YIF Volleyboll. Spelat aktivt 
mellan 1974–1999 i Trelleborgs Vol-
leybollklubb. Gillar att ta en golfrunda i 
trevligt sällskap.

Karl Dannestam
ledamot

Till vardags tjänstgör jag på rättsavdel-
ningen med inriktning mot sekretess-
juridik, ursprungligen fostrad i Malmös 
IGV-mylla. Idrottsligt klappar hjärtat, 
bokstavligt talat, för löpning där milen 
är favoritdistans men jag kan även 
tolkas som hobbytriatlet. Följer Brynäs 
hockeyäventyr med viss vånda.

Johan Linnarsson
ledamot

Arbetar som underrättelsehandläggare i 
region syd. Jag har varit polis i ca 10 år 
och redan efter något år var jag aktiv i 
MPGI Golfsektion. Jag brinner för golf, 
funktionell träning och medveten hälsa. 
Ett av mina mål med engagemanget i 
MPGI är att bidra med gemenskap och 
glädje för alla.

Andreas Persson
ledamot

Jobbar på Lpo Norr och kör IGV sen 
2007.
I styrelsen är jag marknadsansvarig och 
jag sitter även som ledamot. Jag tycker 
det är superkul att vara med och ut-
veckla MPGI för framtiden.
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Ola Wahlberg
ledamot

Har varit polis sedan 1992 och även 
medlem i MPGI lika länge. Jag är en 
hängiven golfare och medlem i golf-
sektionen sedan många år. Håller just 
nu på att starta upp en jaktsektion 
inom MPGI. Min funktion i styrelsen 
är allround och jag hjälper till med alla 
delar av vårt arbete ".

Åsa Andreasson
ledamot

Jobbar IGV på Lpo Norr i Malmö.
Jag har tidigare spelat både fotboll och 
innebandy på hög nivå. Just nu spe-
lar jag fotboll i Korpen, ett lag som är 
sponsrat av MPGI och jag är även glad 
amatör inom crossfit.

Karin Lago
suppleant och sekt.ansv. innebandy dam

Började min innebandykarriär i Gränna 
för cirka 25 år sedan. Har även tränat 
och tävlat i andra diverse bollsporter.
Arbetar som områdespolis med inrikt-
ning trafik.

Styrelsen
1962

Fr. v. Knut Hansson, kassör, Sten Winckler, vice ordförande, Knut Nordholm, ordförande, Stig Holmberg, sekreterare och Ove Olofsson, vice sekreterare 
och vice kassör.
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På flera håll i världen rustas med farli-
ga vapen, t ex kärnvapen, för vår jords 
undergång och det råder konflikter och 
ovänskap på många håll. Det är emel-
lertid tryggt att veta att vårt land än 
så länge står utanför allt detta. Det är 
också skönt att veta att idrotten i Sve-
rige hålles utanför all politik. Vi (MP-
GI:are) rusta icke desto mindre på flera 
fronter för att ge vår förening en solid 
ställning, kanske först och främst som 
polisidrottsförening, vid bedrivandet av 
alla de idrotter och olika slag av skytte 
som finnes på föreningens program. 
Men nu rusta vi även till jubileum, till 
firande av föreningens 50-åriga tillvaro.

De gångna 50 åren har varit en tid 
av ständig utveckling, en tid av många 
och stora framgångar men också av 
motgångar. Föreningens numerär har 
ständigt ökats och idrotts- och skytte-
programmet har vuxit i storlek från 
ett fåtal sektioner till att nu omfatta 
över 10-talet. I våra led har funnits de 
främsta idrottsmän och skyttar, vilka 
på många tävlingsplatser i och utanför 
Sveriges gränser nått uppmärksamma-
de framgångar och segrar, ja, t o m på 
olympiader har föreningens idrottsmän 
varit bland de främsta.

Men vi ha också vid några tillfällen va-
rit med och tömt nederlagets kalk i bot-
ten. Må vi stanna och se oss tillbaka och 
lära av detta. Det kan ibland vara svårare 
att på rätt sätt bära med- än motgångar.

Under fredliga tider blir människorna 
i tillfälle att förkovra sina bästa anlag, 
vilka bl a inom idrottsvärlden åstadkom-
mer ett intimare samarbete mellan län-
ders olika idrottsorganisationer grundat 
på tanken att i första hand gagna idrot-
ten. För oss polisidrottsmän gäller det 
att på rätt sätt bruka idrotten som ett 
bra medel att jämka ihop luckan mel-
lan allmänhet och polis och därigenom 
icke bara åstadkomma att den idrottsin-
tresserade allmänheten ser på oss som 
polismän utan fastmer som en idrotts-
grabb och som en av deras egna, utan 
jämväl att genom idrotten lämna ett bi-
drag till populariseringen av polisen.

Min förhoppning är vidare att vi inom 
MPGI med polisidrottens många möj-
ligheter skola kunna lämna stor hjälp till 
att fostra ansvarskännande unga män, 
vilka skola utöva sin tjänst i ansvar mot 
sina medmänniskor och med det sam-
hälle, som de satts att tjäna. Därigenom 
vara till gagn för andra människor och 
för sig själva.

av föreningens ordförande
Knut Nordholm

Fritt ur hjärtat

Föreningens stiftare och första styrelseledamöter

Hämtat ur föreningens 50-års jubileumsskrift från 1962.

Gustav Lindstrand Johan Lewin – Stiftare Nils Sundell – Stiftare Per Murath – Stiftare Emil Magnusson
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Polisens musikkår region syd kämpar som 
trälar för att hinna lära in fler och fler 
konserter. Vi har ju övat till både vår Tysk-
landskonsert och Danmarkskonsert för 
att inte tala om att vi har nationaldagen 
med ett nytt trevligt melodival. Och så 
dök HÅSLÖVS KYRKA upp mittemellan.

Musiker är ett konstigt släkte. Har man 
ställt in sig på att ha en kanonrepertoar 
när vi reser till Tyskland då skall vi spela 
den tyska repertoaren och i Danmark 
den danska. Men vårt fantastiska not-
råd, tillsammans med vår lika fantastis-
ka musikledare Arne Nordström plock-
ade ut en ny repertoar som slog ut hela 
publiken som kommit från Höllviken, 
Reng sand, Västra Värlinge, Bodarp och 
Håslöv. Denna publik var van att gå 
på konserter i kyrkan och blev väl om-
händertagna av kyrkans värdar. Mar-
tin Haksten är vanligtvis kantor men 
en duktig kyrkvärd när han inte ringde 
klockorna och Kristin Knutsson visade 
sig vara en duktig fotograf. Jag hann 
knappt innanför dörren förrän hon sa 
att hon hade en likadan kamera som 
mig och så var den kontakten gjord och 
Kristin Knutsson har tagit alla bilderna 
från konserten.

Arne Nordström, vår nya musikledare 
och dirigent sen drygt ett halvt år till-
baka visar att han tar med oss på nya 
utflykter på den hans musikaliska bana. 
Han hjälper till att skapa en lämplig re-
pertoar för varje tillfälle och efteråt vi-

sar det sig alltid att både publiken och 
musikerna är jättenöjda.

I Håslövs kyrka överraskade vi vår 
publik då vi genomförde den skot-
ska melodin Amazing graze och John 
McWilliam kom in genom ytterdörren 
och spelade melodin på säckpipa. Det 
var så även orkestern fick ståpäls som 
man ibland uttrycker det. Att John 
McWilliam kommer från Skottland 
gör inte situationen sämre. Annars är 
han vår försteklarinettist och spelar 
många fina inlägg, bl.a. i vårt häftiga 
ABBA-potpurri där vår soloklarinettist 
Sven-Erik Gustavsson spelar duett med 
honom och flöjtisterna.

Emil Nordh är en lika duktig musiker 
på Horn och hans solo på Air Poétique 
fick många att dra extra efter andan. 
Publiken andades i takt med musiken 
och när Emil höll en av de längsta to-
nerna i melodin kändes det som någon 
skulle svimma i publiken. Luften räckte 
inte till.

Det finns många som åkt bussresor till 
Tyskland för att lyssna på André Rieu 
och en av de låtar André Rieu alltid har 
med i sin repertoar är Vals nr två av 
Shostakovich eller Second Waltz som 
det står på noterna. Detta är ett mäs-
terverk där man låter olika instrument 
spela några takter och väver ihop melo-
din. Det börjar med en vacker sötsliskig 
saxofon som får publiken att gunga och 
sen tar klarinetterna över med ett virtu-
osiskt framförande innan trombonerna 

visar vem som bestämmer. En låt som 
även kommer att följa med oss till Tysk-
land där den är jättepopulär.

En annan melodi som kommer att 
följa med oss till Tyskland är Svensk 
Polismarsch av Per Grundström. En bra 
och lagom svår marsch, en marsch som 
alla inom musiken har i huvét och kan 
spela när man vill.

Nu ser vi bara fram mot våra utlands-
konserter och om dessa skriver jag se-
nare.

Vid datorn
Kjell-Arne Friberg

Vid kameran
Kristina Knutsson

Håslövs kyrka den 25 april 2018

Emil Nordh.

John McWilliam. Hela musikkåren.
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Några år före sin död köpte Dag Ham-
marskjöld den lilla gården Backåkra på 
Österlen. Hit riktades världens ögon i en 
särskild händelse kallad ”Operation Dag”.

Dag Hammarskjöld (1905–1961) är 
fortfarande en av världens mest kända 
svenskar, kanske den mest kände vars 
namn och gärning fortfarande lever. 
Han var FN:s generalsekreterare 1953–
1961, då han omkom i en flygolycka i 
Afrika, nära Ndola i nuvarande Zambia. 
Dag Hammarskjöld tilldelades postumt 
Nobels fredspris 1961. Hans Backåkra 
nyinvigdes i mars 2018 efter omfattan-
de renoveringsarbete och ägs idag av 
Stiftelsen Dag Hammarskjölds Backåkra.

Besöket
FN:s säkerhetsråd sammanträder i New 
York i ett speciellt rum i en speciell 
byggnad och ingen annanstans. Det vet 
vi och hela världen. Vad världen också 
vet är att säkerhetsrådet är djupt oenigt 
i flera svåra frågor. Svenska UD lyfte 
blicken långt ut över land och hav och 
satte sedan ord på sina tankar: Tänk om 
man kunde få säkerhetsrådet att mötas 
på neutral mark. Mycket diplomati och 
lobbyverksamhet blev det men man 
lyckades. Det bestämdes att mötet 
skulle hållas i Sverige på en liten, liten 
skånsk fyrlängad gård på Österlen.

Det blev bråttom för polisen efter-

som polisregion Syd fick uppdraget en-
dast någon vecka innan arrangemanget 
skulle gå av stapeln. Ulf Sempert utsågs 
till kommenderingschef för ”Operation 
Dag”, ett besök som blev ett heders-
uppdrag för Sverige och för svensk 
polis, i synnerhet polisregion Syd. Kom-
menderingschef Ulf Sempert:

–VI fick en ovanlig särskild händel-
se med det övergripande uppdraget 
att säkerställa genomförandet av hela 
besöket. Det innebar förutom huvud-
punkten som var mötet på Backåkra 
också mycket annat – eskortkörningar, 
platsbevakningar och bevakning av bo-
enden. Regionens samlade resurs stod 
till förfogande. NOA biträdde med heli-
kopter och bombeftersök, vi samverka-
de med SÄPO, dansk polis, Tullverket, 
Trafikverket och Kustbevakningen för 
att nämna några.

Första utmaningen på nya Backåkra
Claes Erlandsson, mera känd som en i 
duon ”Kjell&Claes” vid Ystadspolisen, 
pensionerade sig för två år sedan, har 
numera en helt ny karriär. Claes är sä-
kerhets- och serviceansvarig men också 
guide på det nyrenoverade Backåkra, 
där hustru Karin Erlandsson är intendent 
och huvudansvarig. Backåkra ägs nu-
mera av Stiftelsen Dag Hammarskjölds 
Backåkra med öppet för allmänheten. 
Det är då man träffar på Claes och Karin.

Det var helt enkelt dags för mig att 
lämna polisen. Jag var polis i många år 
och pensionerade mig efter viss vånda 
så klart. Detta är en helt annan verk-
samhet. Backåkra ska bli en mötesplats 
i Dags anda och en bättre start kunde 
vi inte få. Det var med stor stolthet vi 
förberedde och genomförde vår del i 
FN-mötet, säger Claes, som nu bytt po-
lisuniformen mot prydlig kostym och ny 
design på namnbrickan.

FN:s säkerhetsråd kom, de såg, de 
pratade och endast delegaterna själva 
vet hur man tog sig an sina svåra frågor. 
Inga beslut fattades (vad vi vet) men 
förhoppningarna var att den informella 
inramningen på mötet tillsammans med 
den unika miljön skulle leda till öpp-
ningar som kan ge konkreta resultat se-
nare. Polisen hade ett övergripande mål 
med ”Operation Dag” nämligen att det 
goda arbetet av oss på utsidan skulle 
ge goda förutsättningar till bra sam-
talsklimat vid mötesbordet. Man kan 
nog konstatera att vi lyckades. Vid av-
resan föreslog FN:s generalsekreterare 
António Guterres att hans önskan vore 
att presidenter, premiärministrar och 
andra av världens ledare skulle förlägga 
sina möten till Sverige och Backåkra.

Bakom kulisserna
Justitieminister Margot Wallström 
hjälpte Karin Erlandsson att borsta 

Claes och Karin
– värdar när FN:s säkerhetsråd möttes på Backåkra
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bort det vita pulvret från Karin Er-
landssons kjol – det var fluff från Möl-
lers vaniljhjärtan och alls icke kokain. 
Kocken Daniel Müllern skulle sota sina 
pilgrimsmusslor med lite grill, men 
den skånska blåsten tillät ingen glöd. 
Stjärnkocken flyttade in den lilla grillen 
till innergården, som fylldes med rök. 
Hans hustru och tillika hans souschef 
för dagen beordrade omedelbar släck-
ning – hon var rädd för SÄPO. Hur pil-
grimsmusslorna sotades vet ingen. Men 
en lycklig svensk statsminister dröjde 
sig länge kvar i köket för att få recep-
tet. Det ryktas att statsminister Löfvéns 
statssekreterare kysste en borrbytös 
på hand. Det går dock inte att få be-
kräftat. Karl-Fredrik från Eklaholm fick 
önskemål om hyacinter och liljor på 
bordet. Hur skulle vi kunna ha det, sa 
Karl-Fredrik, den doften blir ju så stark 

att det skulle kunna vara rent hälsovåd-
ligt för sällskapet. Han fick fria händer 
av UD och det blev ett bedårande vack-
ert bord. Det skånska gemytet sökte sig 
in till deltagarna från stora världen och 
allt var för en stund frid och fröjd. Fred 
på jorden.

Välkommen till Backåkra
Vi är mycket stolta över det nya Back-
åkra och det vi kan erbjuda här. Dag 
Hammarskjölds gärning förtjänar att 
uppmärksammas och en bättre guide 
än Karin kan ingen få. Hon i sin tur blev 
fast när hon guidade här på 1990-ta-
let för Svenska Turistföreningen (STF). 
Bland annat guidade hon Kofi Annan 
när han besökte både gården och medi-
tationsplatsen, säger vår före detta 
poliskollega Claes Erlandsson, som väl-
komnar alla läsare till Österlen.

Ur Dag Hammarskjölds bok: Vägmärken

www.dhbackakra.se

Text: Ewa-Gun Westford
Foto: Karin Erlandsson & E-G Westford

”Blott den förtjänar makt,
som dagligen rättfärdigar den.”

Margot Wallström, Claes och Karin. Bedårande vackert bord.

Målning föreställande Dag Hammarskjöld. Alla delegaternas namnteckningar.
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Spelplanen för polis-SM i terränglöpning 
hade i år skiftat från Halmstad till södra 
Närke och Hallsberg under kristi flygare.

Banan, till att börja med. Eller bana och 
bana  – sträckningen, bör det nog bättre 
benämnas (om ens det…), var till synes 
lagd av en folkilsk orienterare. De cir-
ka 8,2 kilometrarna gick över inte bara 
stock och sten utan även över myrmark, 
kalhyggen och diken. "Terräng" var där-
med ett i underkant vänligt epitet på 
denna begivenhet där vader och lår fick 
bekänna färg redan från start.

Som ensam representant från Skåne 
och fjolårssegrare fanns inga andra al-
ternativ än att gå för den ädlaste valö-
ren. Hyfsat tidigt drog två raska junio-

rer (H21) iväg medan undertecknad 
fick se sig jagad av en hemmaveteran i 
yngsta gubbaklassen. Drygt 50 mils so-
loresa hade dock givit gott om utrym-
me för både fokus och laddning och när 
luckan var ett faktum efter drygt 1,5 
km växte den ikapp med mjölksyran.

Någon svalka erbjöd knappast den täta 
skogen från den 22-gradiga värmen så 
det var inte fråga om någon sarg-ut-
taktik. Trekvart efter startsirenen kunde 
därför ett stycke genomkörd H35-seg-
rare, tillika trea totalt, sträcka armarna 
mot skyn och inkassera sitt 4:e raka ve-
teranguld i terränglöpning.

Avslutningsvis passar jag på att tacka 
arrangerande Sydnärkepolisen för ett 

särdeles gemytligt evenemang. De-
ras påpassligt döpta "Grisrundan" gick 
av stapeln för 5:e året och samlade en 
bra bit över 100 deltagare fördelat på 
både vuxna och barn (som sprang den 
kortare varianten "Kultingkut"). Hem-
bryggt kaffe, kokkorv av yppersta klass 
och idel vänliga ansikten. 4 av 5 möjliga 
i betyg.

Sistnämda undviker en given 5:a enbart 
för ynnesten att i frånvaron av dusch få 
sätta sig 5 timmar i bil med en väl av-
rundad bouquet av Bergslagsmossa och 
sjunkhålsdy.

Kalle Dannestam

Jodå, guldet smakar lika ljuvt även i år.  Foto: Dannestam Trotjänarna tackas nu av efter tre SM-tecken.  Foto: Dannestam

Guldfärd på himmelsfärd
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Från dur till moll
Andra polismästerskapet i löpning på lika 
många veckor men guldet som hägrade 
blev till sand.

Spelplatsen var som vanligt Göteborgs-
varvet och tillika undertecknads vita val 
i löpsammanhang då polis-SM-pallen 
hägrat de senaste åren. Men medalj-
hungern kunnat inte stillas med ens så 
lite som ett ödesmättat tröstbrons.

Dagsformen var förhållandevis god 
men värmen något av ett gissel skulle 
det visa sig för mången löpare. Upp-
laddningen skedde i sedvanlig ordning 
med minivarvet, pliktskyldig korv och 
spårvagnsträngsel – allt som det skulle, 
med andra ord.

Efter startskottet följde en kontrollerad 
snabb inledning som mattades av när 
Hisingens avkrokar låg under fötterna. 
Där någonstans fäste okänd gärnings-
man med oklart uppsåt sakta men sä-
kert betongvikter på fötterna… Efter 
knappt halva loppet fick jag se mig 
passerad av fjolårets guldmedaljör tätt 
följd av såväl silver- som bronslöparen 
när Götaälvsbrons motlut var som bran-
tast. Det blev en mental Eriksgata sista 
5 kilometrarna som med fog kan sägas 
ha varit de tråkigaste i mitt hittillsva-
rande löpliv.

Nej, detta lopp är inget som går till 
histo rieböckerna och särskilt lätt är det 
aldrig att kåsera om sina misslyckanden. 
Känslan är bekant med den av ett stran-
dat förhållande – och lika sprudlande 
är det att skriva om detsamma. Ett och 
annat positivt tillrop har hörts, men ett 
"det gick ju bra ändå" för den som mis-
sat pallen för andra året spelar föga roll, 
då det svidande misslyckandet dröjer 
sig kvar likt en distinkt lavett utdelad av 
blodsockerberövad piketsoldat.

Om något är färgen på medaljsam-
lingen ännu intakt med sina fyra ter-
rängguld och en skopa revanschmotiva-
tion inkasserades.

Klart slut!

Kalle Dannestam
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Min hustru Ulla-Karin och jag har länge 
talat om en långresa av det lite annor-
lunda slaget. Vi är båda intresserade av 
histo ria och jag med tillägget krig och ör-
log. Intresset riktades därför mot Vietnam 
och historian kring Vietnamkriget eller 
som vietnamesen själv vill kalla det; det 
amerikanska kriget. En av mina äldre vän-
ner har tidigare bott något år i Vietnam 
så de riktigt goda råden fick vi av honom.

Min hustru tillämpar samma taktik in-
för varje resa oavsett land, nämligen ett 
besök på Malmö Stadsbibliotek och lån 
av reseböcker. När vi dessutom kunde 
konstatera att det på SVT Play fanns 
en dokumentär om Vietnamn var bak-
grundsresearchen kirrad.

Under två veckor i februari utfors-
kade vi staden Ho Chi Minh City kom-
binerat med nio dagars sol på ön Phu 
Quoc och här är vår reseberättelse.

Vad ledde till uppdelningen?
Ho Chi Minh City, eller det gamla nam-
net Saigon, är en stad med nästan 9 
miljoner invånare och ligger vackert in-
till Saigonfloden. Arkitekturen i staden 
är påverkad av alla de år som fransmän-
nen hade staden belägrad. Redan 1859 
gjorde Frankrike staden till huvudstad 
för Franska Indokina. Under 1950-talet 
drevs fransmännen bort från landet och 
Saigon blev då huvudstad för Vietnam. 
1954 delades landet upp i Nord- och 
Sydvietnam och Saigon blev huvudstad 
för Sydvietnam och Hanoi i Nordviet-
nam. Denna uppdelning varade fram till 
1975 då Nordvietnam invaderade Syd-
vietnam. Saigon bytte därefter namn 
till Ho Chi Minh City 1976 för att hedra 
Nordvietnams förra premiärminister 
med samma namn.

En konsekvens av kalla kriget
Det amerikanska kriget var ett krig som 
pågick mellan 1955–1975 då Saigon 

föll. Länder som Laos, Kambodja och 
Vietnam var inblandade och var direk-
ta konsekvenser av det kalla kriget och 
västvärldens rädsla för kommunismens 
utbredning. Redan på 40-talet startade 
oroligheterna i det s.k. Indokinakriget. 
I det amerikanska kriget stöddes Syd-
vietnam av USA och Nordvietnam av 
dåvarande Sovjetunionen.

Tonkinbuktsintermezzot
Det råder delade meningar om vad som 
startade kriget men troligtvis var det 
en händelse som kallas Tonkinbukts-
intermezzot 1964 där en nordvietna-
mesisk torpedbåt angrep ett ameri-
kanskt krigsfartyg på internationellt 
vatten i Tonkinbukten. USA började 
därefter bombningar av Nordvietnam 
och kriget var ett faktum. USA och Syd-
vietnam gick med på att underteckna 
ett vapenstillestånd 1973 som dock 
inte varade särskilt länge. Nordvietnam 
invaderade slutligen Sydvietnam 1975 
och kriget slutade.

Krigets grymheter
Det beräknas att mellan 2–3 miljoner 
vietnameser dog i det amerikanska kri-
get, men vissa källor beräknar siffran 
till över 5 miljoner. Det fanns och finns 
fortfarande flera miljoner vietnameser 
som blev lemlästade och skadade inte 
minst från konsekvenserna av det som 
kallas Agent Orange då amerikanarna 
fällde gifter för att avlöva vegetationen 
och därmed lättare kunna se sina fien-
der från Nordvietnam. De amerikanska 
förlusterna uppgick till ca 58 000 döda-
de och ca 1 900 saknade soldater. Siff-
rorna baseras på att 569 000 soldater 
fanns på plats i Vietnam.

Cu Chi-tunnlarna
Cu chi är ett underjordiskt system som 
sträcker sig ca 25 mil och som byggts 
under 25 års tid. Bild på nästa sida 

Info

Vietnam, formellt Socialistiska re-
publiken Vietnam, ligger i Sydost-
asien och gränsar till Kina, Laos och 
Kambodja. Västra delen av landet är 
bergigt och bebos till stor del av mi-
noritetsgrupper medan de kustnära 
områdena är flacka och till stor del 
består av uppodlad mark som bru-
kas av etniska vietnameser. Landet 
är en enpartistat och bara kommu-
nistpartiet är tillåtet och press- och 
yttrandefriheten är begränsad. 
Landet har under en stor del av 
1900-talet utkämpat krig vilket led-
de till ekonomisk tillbakagång och 
isolering. Under många år har Sveri-
ge varit en viktig biståndsgivare till 
landet. Efter att landet öppnat upp 
sig mot omvärlden har turismen 
ökat och många utländska företag 
etablerat sig. Landet har över 95,5 
miljoner, invånare. Huvudstad är 
Hanoi som ligger i norra delen av 
landet medan största staden är Ho 
Chi Minh-staden i söder.

 Källa: Wikipedia
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Vietnam
– landet som sannolikt kan göra en svensk trafikpolis helgalen.
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 visar hur en av guiderna tar sig ner i en 
tunnel varvid jag omgående ville prö-
va. Tyvärr kom inte jag lika nätt ner i 
tunnlarna som vår guide gjorde varvid 
jag fick pröva ”King Kong Tunnel”. Kröp 
dock 25 meter i en väldigt smal tunnel 
under blandad förtjusning (se bilder till 
vänster).

Skillnad i klimat
Klimatet i Vietnam är fantastiskt med 
ett tropiskt monsunklimat med sto-
ra temperaturskillnader mellan nord 
och syd. I norra Vietnam har man fyra 
årstider. I Södra Vietnam är det regn-
period från mitten av maj till mitten 
av september med mycket nederbörd 
och höga temperaturer. Under vår resa 
hade vi upp till 41–42 grader i skuggan 
vissa dagar. Man är inte så benägen att 
göra storutflykter då …

Saigon
Det saknas både tunnelbana och spår-
vagn i Saigon och det sägs att det finns 
ca 3 miljoner registrerade mopeder i 
staden med allt vad det innebär. Det 

formligen vimlar av mopeder och de 
kommer från alla håll och kanter men 
det värsta av allt…, det sker dygnet 
runt veckans alla dagar. Att gå över en 
trafikerad gata görs genom att sakta 
och stabilt gå rakt över gatan och som 
genom ett under fungerar allt perfekt 
även om man har andan i halsen när 
mopeder stryker både framför och bak-
om en. Att sova på en moped är heller 
inget problem.

God mat
Vietnamn är också känt för sin mat-
kultur och jag kan säga att trots rikliga 
maträtter så går du inte upp i vikt något 
nämnvärt. Nudlar med kyckling eller 
skaldjur i soppa är en klassisk maträtt.

Avslutningsord
Ulla-Karin och jag rekommenderar 
varmt en resa till Vietnam. Vill ni ha tips 
så tveka inte att höra av er.

Stefan & Ulla-Karin

På bilderna ovan ses hur en Nordvietnamesisk soldat bänder loss underkäken på en Sydvitnamesisk soldat för att därefter låsas in i burar där de mer 
eller mindre stektes ihjäl.  Foto: Sintéus
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Bad i det kristallklara havet vid ön Phu Couc.  Foto: Sintéus Pepparodling i stor skala besöktes, där färsk peppar inköptes. Foto: Sintéus

Här ses Ulla-Karin utanför det berömda hotellet Continental Saigon där huvuddelen av krigskorrespondenterna bodde under kriget. Många fina bilder 
finns i hotellets foajé som påminner om rapporteringen. Foto: Sintéus
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Det var de tre platser där Polisens Musik-
kår Region Syd höll konsert under Kristi 
himmelfärdshelgen.

Det är fredag morgon och i bussen fick 
vi tillökning av Inez Norton som skulle 
vara vår guide i dagarna tre. Hon blev 
nästan som en medlem i musikkåren. 
Hennes första uppgift var att guida oss 
runt i Schwerin där vi bl.a. passerade 
förbi det vackra renässansslottet och 
upp till Marksplatz.

Här fanns redan Landespolizei-
orchester Mecklenburg – Vorpommern 
på plats. Under två timmar skulle vi 
spela gemensamt. Den tyska orkestern 
spelade två låtar och vi spelade två lå-
tar utom de sista låtarna som spelades 
tillsammans. Först en folkmelodi där 
alla tyskar runt torget sjöng med och 
sen avslutade vi med Alte Kameraden 
till allas jubel. Ett par hundra i publiken 
klappade i takt. Ja, vilket jubel.

Den tyska orkesterns dirigent Christof 
Koert bjöd med oss ut till en av polis-

ens utbildningscentrum där vi bjöds 
på en fantastisk lunch som avslutades 
med olika uppvisningar av hur man kan 
bekämpa demonstrationer och terror. 
De visade olika slags fordon, gjorde en 
uppvisning med hundar och avslutade 
med att visa hur man använde vatten-
kanoner.

Andra dagen åkte vi till Gadebusch där 
ett av de sista slagen stod där svensk-
ar var inblandade. Under det nordiska 
kriget som pågick mellan 1700–1721 
stod slaget i Gadebusch den 19 de-
cember 1712 under Generalen Gre-
ve Stenbock. När vi insupit tillräckligt 
med gammal svensk historia fortsatte 
färden in i staden Gadebusch. Genom 
trånga gator och prång körde vår chauf-
för Bengt Rosberg otroligt skickligt. Nu 
var vi framme vid slottet i Gadebusch 
där man ställt upp en scen för oss. Här 
fanns också en jätteengagerad publik 
som gick upp och dansade när vi spela-
de ABBA-musik för att inte tala om hur 
det lät när vi Spelade Paul Linkes Ber-

linerluft. Publikhavet inte bara gungade 
utan det var som en storm över öppet 
vatten. Vilken publik! Vi spelade alla de 
populäraste låtarna som brukar spelas i 
Tyskland.

Andra dagen avslutades med en jät-
tekonsert i gamla hamnen (Alter hafen) 
i Wismar. Vi spelade på en plats omgi-
ven av restauranger, glasstånd, båtar 
och ett tivoli. Det syntes knappt en 
människa som kunde räknas som pu-
blik när alla satt färdiga att börja spela 
och Arne Nordström höjde taktpinnen 
för att slå in en lite ovanlig marsch vid 
namn Bandology. Men det tog inte 
många sekunder förrän hela kajen vim-
lade av folk. De som tidigare bara fla-
nerat förbi stannade upp och ställde 
sig för att lyssna. Även här började folk 
spontant att dansa till musiken samt att 
som vanligt är i Tyskland att klappa tak-
ten till musiken.

Kjell-Arne Friberg
Text och foto

Polisens Musikkår Region Syd har konsert i

Schwerin  -  Gadebusch  -  Wismar
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"Vi vill inte
skriva blodiga
och råa deckare!"

Vi presenterar:
Den dynamiska
författarduon
Christina Olséni 
& Micke Hansen



Foto: Erik Grönlund

Titel: Strandhotellet Författare: Olséni & Hansen
Förlag: Bofabriken www.bokfabriken.se

Om boken:
Egon, 85 år och singel, upplever sitt livs mest omtum-
lande sommar. När han och de övriga i pensionärsgäng-
et ger sig ut i Ragnars nyinköpta segelbåt går det inte 
helt enligt plan. Ombord hittar de nämligen båtens ti-
digare ägare, Gustav Sparre, död. Utan att tänka på 
konsekvenserna bestämmer sig Egon och Ragnar för att 
slänga honom överbord, men olyckligtvis fastnar krop-
pen i en tamp.

Det blir stor uppståndelse i Skanörs hamn när bå-
ten anlöper med Gustav Sparre i släptåg. Det visar sig 
snabbt att han inte dött en naturlig död och Skanörs 
poliser har fått ett komplicerat spaningsmord på hal-
sen. När det kort där på inträffar ytterligare ett dödsfall 
i hamnen, riktas pressens blickar mot den idylliska ba-
dorten i söder.

Samtidigt som kraven på poliserna ökar, bestämmer sig 
Egon för att testa nätdejting. Under signaturen En char-
mör från Skanör kastar han sig huvudstupa in i dejting-
ens förtrollade värld. Det slutar i total katastrof.

Strandhotellet är en humoristisk deckare om pigga pen-
sionärer, oväntad död och den svåra konsten att både 
hitta och behålla kärleken. Det är den fjärde delen i den 
populära serien Mord i Falsterbo.

Om författarna:
Micke Hansen har under många år arbetat som artist, 
låtskrivare och manusförfattare till TV. Christina Olséni 
är civilekonom med många år i internationella koncer-
ner och är numera entreprenör. De är båda bosatta på 
Falsterbonäset.

Boktipset

Ny bok!



Skopje
Alexander den Store – överst!

20 Skånepolisen Sport & Fritid 2-2018



Det började med flyg till Makedoniens 
huvudstad, Skopje, där det stundade ett 
halvmaraton. En annars rätt varm stad 
vid denna tid – nu inföll sig en värme-
bölja! Det blev en utmaning att springa i 
över 30 grader på väldigt raka och myck-
et långa betongboulevarder i klassisk öst-
design.

Sedan blev det tid för lite turistande i 
denna stad som verkligen kan benäm-
nas som ”prisvärd”! En middag med för-
rätt, huvudrätt och dryck gick knappast 
över 200 SEK – för tre personer och 
det var mycket god mat.

Trevlig stad
Vad lockar då denna stad med förutom 

löpning? Det är en ganska liten huvud-
stad, men desto mer fylld av historia. 
Den mest kända personen från Skopje 
är givetvis Alexander den Store och det 
finns flera enorma statyer som förestäl-
ler denna berömda härförare. Hela sta-
den vimlar dessutom av andra statyer 
– den ene mer gigantisk än den andra!

Moder Theresa och museum
En annan känd person från Skopje är 
givetvis Moder Theresa och överallt 
påminns besökaren om denne sto-
ra kvinna! Det blev ett antal besök på 
museum för att tillfredsställa vår kultu-
rella aptit och avslutningsvis kan sägas 
att Skopje gav ett mycket positivt in-
tryck på oss alla!

Nästan direkt till Köpenhamn
Mot alla teorier om löpning i allmänhet 
och återhämtning i synnerhet så veck-
an därpå, var det dags för en liten värre 
utmaning – helmaraton i Köpenhamn!

Någon presentation av denna by 
känns något överflödig, men när det 
gäller själva loppet var det en mycket 
trevlig och omväxlande tur genom ab-
soluta centrum. Mycket aktiviteter och 
publik längs med banan och det behövs 
när man skall springa 42 195 meter!

Nästa äventyr blir Tjernobyl och en 
halvmara utanför Kiev.

Mats Attin
Inre befäl Utredningsjouren Malmö

Intensiv vecka för Löp- & Kulturgruppen

En trio med värkande kroppar; Mats Attin, Fredrik Röiseth samt Erik Liljenström Foto: Mats Attin

Skopje
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Trestadstävlingen
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Den 32:a upplagan av Trestadstävlingen 
mellan Malmö, Stockholm och Göteborg 
arrangerades av Malmö. Spelplats var 
Skyrups GK i Skånes norra delar, närmare 
bestämt utanför Tyringe.

När man arrangerar ett Trestads finns 
det en del att tänka på. Givetvis skall 
kostnaderna hållas nere, banan skall 
med säkerhet vara spelklar första veck-
an i maj, boende skall finnas i direkt 
anslutning till banan osv. Skyrups GK 
uppfyllde våra krav och valet föll där-
för ganska tidigt på just denna klubb. 
Banan har de senaste åren genomgått 
flera förändringar och man har lagt stor 
vikt vid paket med bra golf, god mat 
och logi direkt i anslutning till första 
tee. Så långt allt väl. Sen kom vintern. 
Vinter blir det ju såklart varje år, men 
i år var den ovanligt sen och ovanligt 
seg. T.o.m. här nere i Skåne låg snö 
ända in i april.

Veckan innan drabbningen skulle 
äga rum fick jag en bild på hål num-
mer nio skickad till mig. Bilden före-
ställde en allt annat än grön frodig 
fairway. Till saken hör att 2010 arrang-
erade Göteborg tävlingen på danska 
Fredrikshavns GK, på greener som när-
mast kan liknas vid stampat jordgolv. 
Med detta i minne ökade pulsen någ-
ra slag och kontakt med klubben togs. 
De lämnade ett utförligt och rakt svar 
på banstatusen och beklagade situa-
tionen. Efter lite betänketid togs be-
slutet att vi kör på som planerat, trots 
begränsningarna på vissa av hålen. 
Det var helt enkelt för sent att börja 
jaga alternativ. Med en viss inre oro 
från mig som arrangör skulle således 
Trestads 2018 dra igång.

Onsdag 2 maj
Vid 11:30 hade 24 golfande herrar 
från storstäderna tre, samlats på Sky-
rup GK:s uteservering för gemensam 
lunch, välkomstinformation och lagupp-
ställningsutbyte inför eftermiddagens 
spel. Undertecknad hälsade samtliga 
välkomna och lämnade sedan över or-
det till klubben representerad av Fred-
rik Widmark som redogjorde för ba-
nans status, tillfälliga lokala regler. De 
meddelade också att de skulle bjuda 
på både förtäring i Halfwayhouse alla 

dagarna samt uppgradera middagarna 
från två till tre rätter som en kompen-
sation och goodwill.

Göteborgsspelaren ”Böna” hittade 
ganska omgående shopens REA-ställ 
och blev spekulant på ett par byxor 
som visserligen satt bra men som hade 
knäppningen, ur en mans perspektiv, på 
fel håll. Han blev sedan varse att det-
ta var en dammodell men då de ändå 
passade slog han till. Något han givet-
vis fick gliringar för resten av vistelsen, 
både från med- och motspelare. Skulle 
han spela från röd eller gul tee med de 
byxorna? Rått men hjärtligt som sig bör. 
I ärlighetens namn satt de faktiskt rik-
tigt snyggt, den alltför höga midjan och 
den bakvända knäppningen till trots. En 
skönhet klär ju som bekant i allt.

Spelformen för dagen var fyrboll/
bästboll. Tvåmannalag där båda spe-
larna spelar sin boll och endast det 
bästa resultatet räknas. Undertecknad 
hade satt ihop Malmölagets par vilket 
resulterade i en halv succé i solske-
net. Alltså två vinster och två förlus-
ter. Mats Hansson/Ola Wahlberg och 
Palle Johnsson/Johan Linnarsson var 
paren som inbringade våra poäng. Re-
sultatmässigt jämnt efter dag ett även 
om förhandsfavoriterna Göteborg låg i 
knapp ledning med sina 3p före Malmö 
2p och Stockholm 1p.

Kvällen avslutades med en välkom-
ponerad trerättersmiddag med vildsvin 
som huvudnummer. Undertecknad 
somnade gott, lättad över att oron över 
banans skick varit i överkant. Fullt spel-
bar och på många håll riktigt bra med 
väldigt bra greener. Bra matchspels-
bana med flera kluriga hål. Dessutom 
häng på Göteborg. Detta skulle bli bra 
det!

Torsdag 3 maj
Undertecknad uppe med tuppen. Har 
för vana att vid sådana här resor gå 
upp innan klockan ringer, ta en varm 
dusch och chilla lite innan frukost. Min 
rumskamrat Palle skakade som bruk-
ligt på huvudet och mumlade något om 
sinnessjuka, halvt i sömnen. Frukost 
07:00 innan singelspel med första start 
kl 08:00. Åtta möjliga poäng att kam-
ma hem. Göteborgs paradgren, nu får 
vi bita i! Nja, gick väl sådär med det om 

man ska vara ärlig. Fyra vinster mäkta-
de vi med vilket i sig är helt ok: Henke 
Stenberg, Ola Wahlberg, Mats Hansson 
och Johan Linnarsson. Men: Götebor-
garna tog fem matcher och delade två, 
alltså bara stryk i en av sju matcher. Sex 
av åtta möjliga poäng. Mycket starkt 
men föga förvånande. Jag själv fick 
stryk på 18:e hålet. Av Böna. Iklädd nya 
byxorna.

Efter lunch, på det igen! Greensome i 
tvåmannalag. (Efter handicapreducering 
enligt 40–60%-principen. Detta vållar 
alltid stora problem och blottar, på ett 
obarmhärtigt vis, eventuella kunskaps-
brister i grundläggande matematik.) 
Båda spelarna slår ut, bästa bollen väljs 
och sedan slår man vartannat slag på 
den till den är i hål. Undertecknad hade 
här valt en annan strategi än de båda 
motståndarlagen som istället valde att 
köra med samma uppställning som dag 
ett. Vår taktik: Par baserat efter slag-
längd. Det vill säga så att man ofta-
re hamnar på avstånd man är van vid. 
Lyckat? Får man nog ändå säga, med 
två vinster och en delad match på fyra 
försök. Henke/Palle och Ola/Stefan 
segrade och Mats H/Mats J delade. Jag 
själv och Johan, framförallt Johan, spe-
lade inledningsvis stor golf och vi led-
de med tre redan efter fem hål. Sedan 
spelade motståndarena från Götet upp 
sig ordentligt och blev till slut för svåra 
när vi gjorde några enkla misstag mot 
slutet. I stort en nöjd lagkapten med en 
viss bitterhet, nu var jag själv den enda 
Malmöspelaren som inte bidraget med 
poäng. Underkänt! Glädjande nog för 
matchen: Göteborg lyckades bara knipa 
en av fyra matcher.

Även denna kväll avslutades med tre-
rätters middag. Riktigt bra förrätt med 
heta räkor följdes upp av ett ankbröst 
som smakade gott även om det hade 
gått lite länge i ugnen. Resultatmässigt 
hade vi fortfarande häng på Götebor-
garna som när vi summerat ihop hade 
10p före våra 8,5p och Stockholms 
5,5p.

Fredag 4 maj
Samma procedur som morgonen 
innan. Palle snarkar vidare en stund 
till. Blickar ut över banan och ser en 
vacker dimma breda ut sig i soldiset. 

Trestads 2–4 maj 2018, Skyrups GK
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Ingen fara, den lättar strax. Den ännu 
morgonpiggare Kennet spelande för 
Stockholm kommer gåendes och sä-
ger att det är frost på greenerna. Hur 
är det möjligt? Närmare 20 grader på 
dagen och frost på natten, aprilväder i 
Maj? Nåja, det tinar fort vilket det ock-
så hann göra till 08:00. Återigen sing-
elspel. Dags att växla tempo om inte 
pokalen skulle åka med till Göteborg 
igen. Mycket som måste klaffa, fram-
förallt får vi inte förlora våra matcher 
mot Göteborgarna. Jag själv måste ta 
poäng för att slippa skämmas. Så hur 
gick det då? Som vanligt skulle man 
nästan kunna påstå. Ett par koppsnur-
rar fel för oss i kombination med att 
Göteborg gjorde vad de skulle gav föl-
jande slutresultat:

Göteborg 16, Malmö 12, Stock-
holm 8. Vi gratulerar Göteborg till 
ytterligare en välförtjänt ingravering i 
vandringspokalen. Stockholm har fort-
farande flest inteckningar men det 
närmar sig. Hur gick det nu med min 
egen poängnolla? Jag lyckades till slut 
dela min match och bryta den vilket 
var skönt även om en halv poäng inte 
på något vis är godkänt på fyra försök. 
Desto nöjdare är jag som lagkapten. 
Johan, Ola och Mats H prestationer 
måste nämnas då de alla tre lyckades 
ta tre av fyra möjliga poäng vilket är ly-
sande. Väl godkänt även till Mats J som 
lyckades ta en och en halv poäng som 
trestadsrookie.

Som arrangör är jag också väldigt 
nöjd. Vi lyckades återigen pricka in tre 
soldagar i den annars omväxlande vå-
ren. Skyrups GK gjorde allt för att vi 
skulle trivas och visade sin gästfrihet 
genom kompensationer för banans be-
gränsningar, även om de inte kan rå för 
den sena vintern mer än någon av oss 
andra. Banan är till stora delar redan nu 
väldigt trevlig och jag ser fram emot att 
komma och spela den igen när den är 
helt klar. Det nya par5-hålet kommer 
bli riktigt spektakulärt, det ser man re-
dan nu.

Då återstår bara att ta sig hem igen, 
mjuka upp den stela ryggen, fortsätta 
träna och försöka prestera på tävlingar-
na framöver så att man kvalificerar sig 
till 2019 års Trestads. Då arrangerat av 
Göteborg.

Trestadsarrangör, Lagkapten och
till slut även poängplockare.

//Christian

Malmös andraplacerade lag.  

Engberg, Henke och Fuxborg på 14:e green.  Foto: Christian

Göteborgs segrande lag. 
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En djupdykning i simmarnas
långt ifrån lugna vatten

Efter vårens cirkeldokumentation av MPGIs fotosamling, kan man skönja ljuset i tunneln.
Man kan som exempel blunda, sticka ner pekfingret och plocka ut avdelningen för simning! Här är resultatet:

Bertil Aggebrandt
På Polisens helnykterhetsanläggning, 
Snasalien, träffade jag honom för för-
sta gången 1967. Vi var ett gäng fot-
bollspelare med fästmör som trodde vi 
skulle ha en skön vintersemester i det 
vackra Jämtland. Istället hamnade vi 
i ett träningsläger för Vasaloppsåkare 
och friidrottare. Två skidlopp skulle av-
verkas på 15 och 30 kilometer.

Klockan 3 på natten gick Bertil upp 
och mätte temperaturen i snön. Sedan 
gick han upp varje timma fram till star-
ten. Han skrev in siffror i ett diagram 
och kunde på så sätt med kurvor räkna 
ut hur han skulle valla sina skidor.

Bertil var även en duktig femkampa-
re, skidåkare och simmare. (Se simbild 
med honom!)

Han tyckte om när det gick fort
I tjänsten på länstrafikgruppen körde 
Bertil gärna Porsche. Det var på den 
tiden när Carl Persson – alias Calle P, 
var rikspolischef. Han hade ett spa-
nings-PM, med uppgifter på högt upp-
satta politikers besök på porrklubb i 
Stockholm. Han bara nämnde ”dyna-
miten” i kassaskåpet – så fick han som 
han ville. Calle ville ha sex Porschebilar 
eftersom vi hade 20 mil motorvägar 
i landet, vilket han fick. Synd bara att 
man inte kunde transportera omhän-
dertagna i en Porsche...

Bertil vallar sina skidor. Foto: Jyet

Bertil simmar med polismössan på huvudet. Foto: Debes Andersson

I bakgrunden står Lennart ”Lax” Axelsson. Han var en livad lax och det han inte kunde om radiotra-
fik är inte värt att veta. Foto: Debes Andersson
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Hans Håkansson.
Hans var en tjurig jäkel. När han gick i 
pension bestämde han sig för att lära 
sig crawla (Tarzansim) och självklart fix-
ade han det! Han påstods träna mycket 
på arbetstid. Någon klagade. Hans som 
jobbade på stöldroteln, plockade fram 
statistik som visade att han redovisade 
mest ärende på hela roteln.

En kvinnlig kollega bad Hans om 
hjälp. Hon förhörde en tjuv, som stulit 
en plånbok med mycket pengar. Tjuven 
ville inte berätta var han gömt plånbo-

ken. Hans visste att i ett förhörsrum 
fanns det ålderstigna persienner i trä. 
Förhöret skulle fortsätta i det rummet. 
Hans, som är en rätt storväxt och res-
pektingivande person, började med att 
långsamt dra ner persiennerna. Flytta-
de bort möblemanget i det mörklagda 
rummet. Det blev för mycket för tjuven, 
som erkände att plånboken var ner-
grävd i Klagshamn. Pengarna kom till-
rätta utan att Hans ställt någon fråga.

Hans började sin karriär med höjd-
hopp. På en tävling på Ystads idrotts-

plats träffade han sin blivande fru 
Karin. Hon tyckte att Hans hade så 
snygga ben. När Hans trappade ner 
med slägga, diskus och skidåkning, blev 
han funktionär bl.a. på MAI-galor samt 
polis-SM. Hans kära hustru gjorde ho-
nom oftast sällskap.

Ha en ljuvlig sommar med många bad!
Gör som jag och simmarna: kör ända in 
i kaklet.

Jyet

Nu en ”Cliffhanger”. Bertils son, Tomas, simmade i faderns simtag. Han 
var också en duktig idrottsman. Här i sällskap med Per-Olof Bergqvist, 
Jonas Cavalli Björkman, Rickard Larsson, Magnus Gran, Robert Geine, 
Lars Steimer och som nämnts Tomas Aggebrandt. Bilden är tagen i sam-
band med Polis SM i simning 1996 i Strömstad.
 Foto: Alf Lindstedt

Här kommer ännu en "Cliffhanger". Hans tillhörde torsdagsmorgonbadar-
na, förlåt simmarna på Kockums Fritid innan dagens jobb och vedermöd-
or. Sittande på bassängkanten från vänster; Willy Olsson, Evert Bramhed 
och kämparnas konung Hans Håkansson. I baljan [böljan] Lisbeth Ja-
kobsson och Linus KURT Robert Möller).
 Foto: Badmästaren, men kamerainställningen gjordes av Evert Bramhed

Hans Håkansson på jobbet. Foto: Rudolf Rosengren Hans med fru Karin. Foto: Kurt Alexandersson
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Årets upplaga av SM i handboll gick av 
stapeln i Malmö. Det var en förberedelse 
kantad av problem. Vi sökte med ljus och 
lykta efter lag, till hjälp hade vi intrapolis 
och våra idrottstidningar.

Vi fick till slut ihop tre lag. Malmö, 
Stockholm och Ystad/Kristianstad. Vi 
beslutade oss för att köra på trots att vi 
bara blev tre, vi var eniga om att hand-
bollen inte får ”dö” ut!

Med sponsring från Polisidrott, MPGI 
och sponsorer från tidningen blev det 
möjligt att genomföra SM på enbart tre 
lag. Det tackar vi för!

Många handbollsspelare i Malmö
Vi spelade i ”Gurkburken”, en tränings-
hall bredvid Baltiska hallen. Det var 
mycket handbollsspelare runt Baltiska 
hallen då finalspelen i USM i Handboll 
skulle starta dagen efter. Där var inte 
bara folk i Baltiska hallen utan även 
många kollegor och anhöriga som kom 

till ”Gurkburken” för att titta på fin 
handboll.

Spelschemat fick vara flytande för 
att vi skulle kunna ”pussla” så att spe-
lare som hade jobbat samt skulle jobba 
kunde vara med. Vissa spelare i Stock-
holm hade jobbat till 00.00 dagen 
innan och fick köra från Stockholm på 
morgonen samma dag som SM spela-
des. Andra spelare i Stockholm hade 
lämnat in sina semesteransökningar i 
tid detta året och kunde ”ladda” upp på 
en uteservering på Lilla Torg i Malmö 
dagen innan.

Match 1:
Första matchen spelades mellan Mal-
mö och Ystad/Kristianstad. Lagen har 
mötts många gånger genom åren och 
det är alltid jämna matcher. Malmö tog 
en tidig ledning som höll hela vägen in 
i mål. Malmö vann matchen med 20–17 
(halvtid 10–7). Mycket tack vare flerta-
let ”gubbafinter” från vänsterkantens 

Patrik Nilsson och ett stabilt försvars-
spel. Ystad/Kristianstads målvakt blev 
tyvärr skadad i första halvlek vilket ock-
så hade en viss påverkan av slutresulta-
tet.

Match 2:
Andra matchen spelades en knapp 
halvtimme efter första matchen. Den 
spelades mellan Malmö och Stockholm. 
Stockholm hade ett guld att försvara 
och Malmö ett guld att återerövra.

Matchen var enligt publiken olidligt 
spännande. Storspelande målvakter i 
båda lagen och bra försvarsspel höll 
siffrorna nere. 9–10 i halvlek blev 18–
18 efter full tid.

Efter ett kortare målstidsuppehåll där 
MPGI stod för maten var det dags för 
sista matchen.

Match 3:
Efter oavgjort resultat mellan Mal-
mö–Stockholm blev sista matchen 

Polis-SM i handboll 2018

Andreas (Andy P) Persson och Lars (Kyd) Larsson skötte sekretariatet. Foto: Billing
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Malmö  Foto: Billing

Ystad/Kristianstad Foto: Billing

Stockholm Foto: Billing

direkt avgörande om vem som skulle 
ta hem guldet detta året. Matchen 
spelades mellan Ystad/Kristianstad–
Stockholm. Stockholms storskyttar 
Olof Johansson och Andreas Fuxborg 
hade värmt upp axlarna och stod för 
imponerande skytte. Herrarna stod 
för 17 mål tillsammans och ett Ystad/
Kristianstad utan avbytare kunde inte 
stå emot. Stockholm vann matchen 
med 29–19 och var efter denna vinst 
vinnare av Polis-SM i Handboll 2018. 
Malmö kom tvåa och Ystad/Kristian-
stad trea.

Avslutning
SM avslutades på Scandic Kramer 
med god mat och dryck. Vädret bjöd 
även det till och efter maten kunde 
lagen sätta sig i solen på en uteserve-
ring vid Lilla torg i Malmö. Ett SM med 
en lång uppförsbacke som till slut blev 
mycket lyckat efter att sponsorer och 
kollegor ställt upp. Får inte glömma 
bort att tacka Andreas (Andy P) Pers-
son och Lars (Kyd) Larsson som skötte 
sekretariatet på bästa sätt under alla 
matcherna.

Magnus Billing

Malmös bänk. Foto: Billing
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På ett möte med kofotsorden togs det 
upp en punkt som handlade om att pla-
nera för ett polismuseum i Malmö. Vi var 
några blåögda kollegor som anmälde vårt 
intresse för att hjälpa till. Museiföremå-
len, från det tidigare museet på Gasklock-
an under legendariske Åke Jeppssons tid, 
ligger nerpackade i containrar någonstans 
på Lundavägen i Malmö.

Undertecknad kom i kontakt med Mar-
jatta Titoff och hon berättade om sin 
hemstad Karlshamns polismuseum med 
stolthet. Hon är också konstnär med 
stor fantasi och är rena idésprutan. Hon 
talade varmt om kollegorna Mats Wahl-
frid, som tidigare varit snickare och 
Kjell ”GG” Johansson som skribent och 
forskare i polishistorien. Tillsammans 
blev de en slagkraftig trio, som fick 
möjlighet att skapa ett museum i Karls-
hamns polishus. Skrivaren av dessa ra-
der blev nyfiken förstås.

Från ord till handling
Sex pensionärer, som gick ut polissko-
lan i Malmö 1966 hittar på olika event, 
givetvis inom lagens råmärken. Vi har 
bl.a. cyklat med fara för eget liv i Kö-
penhamn, besökt Vetlanda för att se 
”var-fan-är-bollen-bandy” live och varit 
på örnsafari och så vidare.

Vi beslöt oss för att den 7 maj besöka 
Karlshamn och strax efter klockan 11 
anlände vi till polishuset (se foto ovan).

Några av de medföljande
Tommy Carlsson, spelade fotboll och 
blev tränad av Sven-Åke Derring i An-
derslövs BoIK, så pass att han platsade i 
Blekinges landskapslag när han bosatte 
sig i Kallinge. Svensson och Bergvall var 
placerade i Karlskrona. Den sistnämnde 
tjänstgjorde över 40 år på polisbåten.

Maud (läses på skånska)
Vi åkte till en fiskrestaurang, där vi åt 
och drack gott. Man vet ju inte när man 
får mat nästa gång…

En kort promenad invid Bergvalls 
arbetsplats, sedan ett hembesök hos 
Marjatta, där vi kunde beundra hennes 
konst och höra om hennes bakgrund. 
Som 4-åring lämnade hon Karelen som 
flyktingbarn och blev placerad i Norje 
(Blekinge) hos tre frireligiösa systrar.

Fika
Nu blev det fika och ett intressant 
museibesök. Som fikaberoende poli-
ser uppskattade vi fikat och ett myck-
et intressant museebesök. Då hade vi 
många historier och gemensamma be-
kanta att ventilera.

Tänker läsaren söka tjänst i idyllen 
Karlshamn, så är det nog lika svårt som 
för kamelen och nålsögat.

Bock i Örtagård – Blekinge
Efter en problemfylld rekryteringsmiss 
på 70-talet, drog polisledningen och 
facket sig inte för att flyga till Arlanda 
för att göra en anställningsintervju ex-
empelvis.

En sökande fick frågan varför han 
sökte tjänst i Blekinge. Det enda sva-
ret han kom på, var: ”Fisket”. Den pro-
selyten fick nobben. Nobben fick även 
en delegation, som åkte till Malmö och 
ville att en av rekryteringarna skulle tas 
tillbaka, eftersom vederbörande inte 
uppfyllde de utlovade kunskaperna. På 
den tiden var det vanligt med flyttbe-
tyg, så man var säker på att bli av med 
den oönskade sökanden genom att ge 
stolpskotten höga betyg. Men det är en 
annan historia.

Besök gärna mysiga Karlshamn och 
det fina museet (öppet måndagar 15–
18 eller ring Marjatta!).

Den som inte kan sin historia, kan 
inte se in i framtiden... STORT TACK, 
och det var kul att ha oss hos Er!

Putte, Stiffe, Lasse, Näver och Jyet

Polismuséet  i Karlshamn

Foto: Lars-Erik Karlsson
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Stående från vänster: Robert Carlsson, Stefan Liljedahl, Lars-Erik Karlsson, Kjell GG Johansson, Per 
Närvall. Sittande frn vänster: Mats Wahlfrid, Per Jystrand och Sven-Erik Svensson Foto: Karlsson

Från vänster: Jyet, Tommy Carlsson, Stefan Liljedahl, Marjatta, Per Närvall, Sven-Erik Svensson, Ro-
bert Carlsson och Anders Bergvall. Foto: Jyet
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Med anledning av den nya data-
skyddsförordningen (GDPR), som 
började gälla 25 maj, vill MPGI in-
formera om hur vi sköter vår per-
sonuppgiftsbehandling.

Styrelsen är personuppgiftsan-
svarig för de uppgifter vi behand-
lar i vårt medlemsregister. De 
uppgifter som där be hand las är 
namn, adress och e-post. Syftet 
med behandlingen är att ha en 
uppdaterad medlemslista, sköta 
utskick av vår tidning samt admi-
nistrera betalningar såsom utlägg 
och medlemsavgifter. Uppgifter-
na lämnas genom ett biträdesav-
tal vidare till Mediahuset i Göte-
borg AB som sköter utskick av 
tidningen, i övrigt lämnas uppgif-
terna inte vidare till andra parter.

Vill du veta vilka uppgifter MPGI 
behandlar om just dig eller vill du 
begära rättelse eller borttag, kon-
takta oss via mpgi@polisen.se.

Styrelsen via Karl Dannestam

Rätt och riktig
personuppgifts-
hantering

Aktuellt
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För er alla som inte är riktigt förtrogna 
med Borås och var det ligger kommer här 
en liten beskrivning: Borås är en tätort i 
Västergötland. Den är Sveriges femtonde 
tätort och största orten i hela landskapet. 
Borås hade 2016, 72 434 invånare. Gus-
tav II Adolf grundade staden 1621 och 
står staty på Stora Torget.

Staden är känd för sin textilindustri 
samt sina postorderföretag. Borås har 
fått smeknamnet ”Textilstaden”. En av 
fördelarna med Borås är också att det 
bara är ca 30 mil till Malmö.

Varför detta intresse för Borås? Jo, årets 
polis-SM i bowling gick av stapeln där. Den 
16–17 mars samlades ett gäng bowling-
sugna kollegor i Katrinedals bowlinghall.

Detta är en 16-banors hall som 2017 
renoverades med nya maskiner och 
ny banbeläggning. Nämnas kan att in-
tresset för att delta i SM i bowling har 
minskat betänkligt. Mitt första år 1978 
var vi 114 startande och fram till 1990 
låg deltagarantalet på över 100 star-
tande. Under de följande åtta åren låg 
snittet på strax över 90 startande. Efter 
1998 har det sjunkit drastiskt och till 
årets SM var enbart 36 deltagare an-
mälda.

Nytänk på gång
För att försöka få tillbaka intresset har 
förbundet lite nytänkande på gång. Det 
talas om en nybörjarklass, det finns fak-
tiskt kollegor runt om i landet som varit 

och provat på bowling, men som tyck-
er att de inte har på ett SM att göra. En 
särskild klass för dessa nybörjare hade 
säkert lockat en hel del att ställa upp.

Vidare pratades det om en vete-
ranklass. Den äldre generationen har ju 
tagit över rejält nu. Till årets start kom 
9 seniorer och 23 oldboys. Här hade 
det säkert lockat fler av våra pensionä-
rer att ställa upp om det funnits en ve-
teranklass.

Vi hoppas att de kommer fram till en 
lösning och kanske redan till nästa år har 
vi lite fler klasser att delta i. Kanske kan 
de nya klasserna väcka intresset så vi 
kan bli lite fler som representerar Mal-
möpolisen. Hade ju varit roligt att kun-
na ställa upp i fyrmannatävlingen också.

Polis-SM bowling i Borås

Malmös spelare, Bertil, Christer och Thomas. Foto: Thomas Stenbeck
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Tillbaka till årets evenemang.
Fredagen den 16 mars kl 08.00 lasta-
de vi bilen med ett antal klot och tre 
bowlare, Christer Johannesson, Bertil 
Gustafsson och undertecknad Thomas 
Stenbeck för färd de cirka trettio milen 
till Borås. Polis-SM i bowling är indelad 
i tre klasser: damklass, seniorklass och 
oldboysklass. Trenden inom bowlingen 
är ju som tidigare nämnts fallande an-
gående antalet deltagare. Enbart en el-
ler ett par nya tillskott dyker upp.

Strax innan kl 10.00 på fredagen in-
leddes årets SM. Polisområdeschefen 
Lena Matthijs hälsade deltagarna väl-
komna och invigde officiellt årets SM.

Vid starten till kl 10.00 hade Borås 
fått ett återbud av en spelare, varvid 
Lena då sa att hon ombokade sina när-
liggande möten och ställde upp som 
fjärde spelare för att inte fyrmanna och 
tvåmannalagen skulle strykas. (Under-
bar chef.)

Efter första starten hade Ulrika Nor-
ling, Borås skrapat ihop 1 346 poäng 
vilket skulle visa sig räcka till 14 plats 
och direktplacering i finalspelet på lör-
dagen. En av de nya spelarna, Anders 
Lindström visade sig vara en riktigt bra 
bowlare och fick på sina första åtta se-
rierna ihop hela 1 634 poäng.

Efter tvättning och oljning av banor-
na var det så dags för andra starten. 
Lars Björklund, en av arrangörerna, häl-
sade spelarna välkomna och hoppades 
på en fin tävling. Till denna start åter-
fanns de flesta tidigare klassegrarna 
och mästarnas mästare.

Svåra banor
Gamla meriter kan man dock inte leva 
på utan nu gällde: nytt år, nya banför-
hållande och nya utmaningar. Själv in-
såg undertecknad ganska snabbt att 
det inte var det underlag som jag var 
van vid. Relativt långsamma banor vil-
ket innebar att klotet hade en ganska 
kraftig och tidig hemgång. Det var att 
försöka hitta en någorlunda bekväm ut-
gångsställning och hoppas på det bästa.
Efter ett par serier tyckte jag nog att 
det stämde hyfsat.

I femte serien kom då det katastrofa-
la resultatet. Sex hål, två miss, en spärr 
och en strike innebar att med de 105 
poängen grusades direktplaceringen i 
finalspelet. Bara till att bryta ihop och 
komma igen.

Mina två Malmökamrater hade unge-
fär samma problem och fick inte ihop 
mer än ett tiotal poäng mer än jag. På 
banorna runt om spelades det ändå rik-

Seniormedaljörerna: Jonas Davidsson, Conny Kihlvall och Rasmus Strömblad.  Foto: Stenbeck

Medaljörerna i oldboysklassen: Per-Olof Buller, Johan Thedeby och Christer Johansson Foto: Stenbeck

Damklassens pristagare: Ann Styrlander, Ulrika Nordling och Eva Strömblad. Foto: Stenbeck

Skånepolisen Sport & Fritid 2-2018 33



tigt bra bowling. Här kunde man konsta-
tera att elitspelarna har mer att komma 
med än vi amatörer och deras resultat 
var riktigt bra. Buller 1 682, Conny Kihl-
vall 1 687, Jonas Davidsson 1 589, Jo-
han Thedeby 1 527 samt lite i skymun-
dan kämpade Rasmus Strömblad till sig 
ganska godkänt resultat, 1 454.

Efter att de åtta serierna var färdig-
spelade kunde vi från Malmö konsta-
tera att resultatet vi presterat låg en 
bra bit under vårt önskemål. Inga av 
oss gick direkt till finalspel på lördagen 
utan vi fick sikta in oss på återkvalet på 
lördag morgon. Här spelar de som vill 
av de som inte gick till final en serie. De 
två bästa spelarna kniper de båda sista 
finalplatserna. Detta utslagsspel kallas 
även Lucky Loser. Fredagen avslutades 
med bankett. Här serverades mat och 
dryck samt trevligt sällskap.

Dags för återkval
Så var det dags för återkvalet eller 
Lucky Loser-halvtimmen innan final-
spelet satte igång. Undertecknad och 
Christer Johannesson låg väl till när 
drygt halva serien spelats. Ett par tom-
rutor för oss båda och chansen att gå 
till final försvann ganska snabbt. Efter 

seriens slut kunde vi konstatera att un-
dertecknad blev fyra och Christer fem-
ma ett tiotal poäng från avancemang.

Båda våra motståndare var de som 
gick till finalspelet, så vi får väl glädjas 
åt att vi varit en god sparring.

Bra spel i finalen
Finalen bjöd på riktigt bra bowlingspel 
från många av finalisterna. Spänningen 
i seniorklassen var väl så där. Conny 
Kihlvall kopplade greppet direkt med 
att göra 266 i första serien. Slaget om 
silver och brons stod mellan Jonas Da-
vidsson och Rasmus Strömblad även de 
från Göteborg.

I oldboysklassen hade PEO Buller an-
slutit sig och vi förväntade oss en kamp 
om segern mellan honom och Johan 
Thedeby, fjorårets segrare. Mycket rik-
tigt var det dessa båda som kämpade 
om guldet. Det böljade fram och tillba-
ka men efter de sex spelade serierna 
var det återigen Johan Thedeby som 
bärgade hem guldet. 1 247 poäng mot 
PEO’s 1 214.

"Överlägsen" damsegrare
Damklassen hade Ulrika Nordling från 
Borås redan vunnit eftersom hon var 

enda damen som gick till finalspel. Hon 
satte upp ett nytt mål på lördagen, näm-
ligen att placera sig före parhästen Lars 
Björklund, vilket hon också klarade av. 
Ulrika fick ihop 1 027 mot Lasses 1 013.

Mästarnas mästare
Efter finalspelet skulle Mästarnas mäs-
tare koras. Nytt från i fjor är att detta 
avgörs genom en sk karusell. De fem 
bäst placerade möts alla mot alla. Efter 
en serie faller sämsta spelaren bort osv 
tills två återstår. Vinnaren här får titule-
ra sig Mästarnas Mästare.

Först att falla bort var PEO, därefter 
var det Rasmus tur, tredje man ut var 
Jonas Davidsson. Kvar stod således 
segraren i oldboysklassen Johan Thede-
by mot segraren i seniorklassen Conny 
Kihlvall. Här tog orken slut för Johan 
och Conny kunde ganska enkelt spela 
hem segern.

Sammanfattning
Efter fin bowling och sedan prisutdel-
ning lastade vi in våra klot och begav 
oss hem till Malmö. Plats för nästa 
års SM är inte spikat utan kommer att 
meddelas senare.

Thomas Stenbeck 

Damklassen:
1:a Ulrika Nordling, Borås 1 346
 finalres: 1 027
2:a Ann Styrlander, Göteborg 1 339
 finalres: 0
3:a Eva Strömblad, Göteborg 1 269
 finalres: 0

Seniorklassen:
1:a Conny Kihlvall, Göteborg 1 687
 finalres: 1 384
2:a Rasmus Strömblad, Göteborg 1 454
 finalres: 1 214
3:a Jonas Davidsson, Göteborg 1 589
 finalres: 1 188

Oldboysklassen:
1:a Johan Thedeby, Eksjö 1 527
 finalres: 1 247
2:a Per-Olof Buller, Nacka 1 682
 finalres: 1 214
3:a Christer Johansson, Alingsås 1 409
 finalres: 1 134

Resultat – Efter finalspelet kunde klassmästarna koras:

Mästarnas mästare 2018 Conny Kihlvall. Foto: Stenbeck Johan Thedeby i färd med en ny strike..  Foto: Stenbeck
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Äntligen lyckades MPGI ta hem bucklan 
från TPIF i den tävling som har kommit 
att kallas Sydslaget.

Vi backar bandet till den 14 maj och 
Söderslätt golfbana utanför Vellinge 
som arena. Lagkaptenerna Stefan och 
Stefan med efternamnen Nord och Fri-
berg från respektive MPGI – Malmöpo-
lisens Gymnastik och Idrottsförening 
och Trelleborgspolisens Idrottsförening 
hade tagit ut sina respektive lagspela-
re, sju stycken förutom lagkaptenen till 
prestigemötet Sydslaget i golf. Samling 
klockan 07.00, genomgång, lite taktik-
snack, vem spelar med vem, vem möter 
vem, rulla några bollar på puttinggreen, 
kanske en halv hink på ranchen, några 
chippar och sedan avmarsch mot förs-
ta tee med utslag klockan 07.30. Inga 
moln på himlen, redan 2-siffrigt på ter-
mometern, inga paraplyer i bagarna och 
i stort sett samtliga i shorts.

Nu var det dags. ÄNTLIGEN. Spelfor-
men var greensome matchspel i 2-man-
nalag på förmiddagen. Det innebär att 
bägge spelarna i respektive lag slår ut 
varsin boll från tee och därefter väljer 
laget bollen med det bästa läget varifrån 
man sedan slår vartannat slag tills dess 
att bollen är i hålet. Vid matchspel kan 
man vinna ett hål, förlora ett hål eller 
spela hålet lika. Förmiddagen skulle se-
nare följas av singelspel match på efter-
middagen. Totalt fanns det 12 poäng att 
kämpa om. Vid lika 6–6 behåller förra 
årets vinnare bucklan, det vill säga TPIF.

Undertecknad gick i boll med Jacob 
min medspelare och vi mötte Stefan 
och Jucka från motståndarna. Vi hann 
inte spela mer än tre hål och ställning-
en 1–0 till motståndarna när vi hörde 
ett brak ca 40 meter borta vid vägen 
som passerar golfbanan. När vi vände 
oss om såg vi en bil som for upp i luften 
och landade igen. Trafikolycka! Av med 
golfuniformen och på med polisunifor-
men och språngmarsch till bilen. Jacob 
har unga ben och var först i spåret. 
Med min knäprotes vinner man inga 
100-meterslopp men jag var dock hack 
i häl, och efter oss Stefan ivrigt snack-
ande med SOS via 112.

I bilen satt en kvinna i en demolerad 
liten bil, till synes oskadd eller åtmins-
tone utan svårare skador. En tom bil-
barnstol i baksätet. Var fanns barnet? 
Tack och lov var kvinnan ensam i bilen. 
Singelolycka. Hur hade olyckan gått till? 
Kvinnan hade ingen förklaring. Av bil-
spåren kunde man se att hon av oför-
klarlig anledning styrt ner i diket från 
en bred, torr och fin väg. Bilen krockade 
med en kraftig dagvattenbrunn, kros-
sade den och for upp i luften och lan-
dade på fötterna. Skrotad bil men en 
kvinna med mycket tur. Så småningom 
dök räddningstjänst, ambulans och po-
lis upp och tog över. Ja visst ja. Vi hade 
en match att spela. Tillbaka till hål 4 och 
resten av banan. Hur gick det? Vi förlo-
rade. Hade olyckan någon inverkan på 
matchutgången? Nej, troligtvis inte, de 
var bättre. Malmös övriga tre lag lyck-

ades dock bra och inför eftermiddagen 
var ställningen 3–1 till Malmö.

Singelspel. Man mot man, hål för hål. 
Spelar ingen roll om man behöver 10 
slag för att komma i hål, bara motstånd-
aren slår 11 slag så vinner man hålet. 1 
poäng per hål eller så delar man hålet 
om man kommer i på lika många slag. 
Alla hade sin egen uppladdning inför 
singelspelet. Någon hade duschat, nå-
gon bytte skor, någon bytte strumpor 
och någon bytte kalsonger, förhopp-
ningsvis inte med någon annan. Alla 
hade dock ätit lunchbuffé och förpas-
sats till ett dvalaliknande tillstånd efter 
många timmar i solen. Nu gällde det att 
ladda om, tillbaka till arbetet, kavla upp 
ärmarna och prestera. Framåt 18-tiden 
var det över. Slaget var vunnet. Sing-
elspelet slutade 4–4 med slutresultat 
7–5 till Malmö. En stolt Stefan lyfte 
bucklan och höll ett segertal som om 
det vore självaste "Ryder Cup"-bucklan 
vi hade vunnit.

Tack till samtliga mina medspela-
re och motspelare för den glädje och 
stämning som en sådan dag innebär 
trots att den där lilla vita kulan inte 
alltid hamnar där man vill att den skall 
hamna. Efter 10 timmar på golfbanan 
i strålande sol behöver man inte räkna 
får på kvällen.

Hur gick det för kvinnan. Vad vi för-
stod så klarade hon sig utmärkt.

En bra dag.
Text och foto: Lars Mahler

Sydslaget är vunnet
 Huvuddelen av dagens spelare.
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1. Thomas Willers
 Ystad

2. Herlov Rydén
 Simrishamn

3. Agneta Persson
 Hässleholm

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

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

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

39 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 20 augusti 2018

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 18, 
där den presenteras.

Inskickat av:

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

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

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

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

Namn

Gatuadress

Postnummer och Ort

E-post
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