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Från mitt fönster ser jag ett av de säkraste sommartecknen som finns – kanotister
och trampbåtar i kanalen.
Vår förening mår bra, ekonomin är i fas och vi har fina aktiviteter där några genomförs på andra sidan jordklotet. Mer om detta i tidningen.
Det är också härligt att se hur våra nya medarbetare visar sitt intresse för att gå
med i MPGI. Våra blåa tröjor hägrar och syns allt mer i olika tävlingssammanhang.
Vi ska vara stolta över att föreningen går bra och är framgångsrik eftersom detta är
ett varumärke inte bara för oss själva, utan även externt för Polisen i stort. Vi gillar
att sporta och hålla igång vår hälsa i flera olika sammanhang, helt enkel en hälsosam och attraktiv arbetsplats.
Styrelsearbetet har just nu inga direkta storfrågor på bordet utan vi jobbar på i syfte att ni medlemmar ska kunna ha kul med träning och diverse aktiviteter i vårt
namn.
På polisfronten och arbetet med de kriminella har också mycket hänt inom Malmöpolisen. Vi har fortsatt ett 100-tal häktade för bl.a. de grövsta brotten vi har i vår
lagstiftning, både avseende mord och sprängningar. Personalen i Malmö viker inte
en tum i arbetet mot dessa grupperingar, och det känns skönt med uthållighet. Det
är därför extra viktigt med ”ventiler” i vår vardag där vi kan pysa ut lite frustration
när den tränger sig på. MPGI och dess aktiviteter utgör en sådan ”pysventil”.
Styrelsen önskar er alla en härligt skön och låååååång sommar med mycket intressant att göra. Själv blir det sommargolf och härliga cabbeturer till olika bilträffar i
Skåne.

Styrelsen i MPGI genom

Stefan Sintéus
Ordförande MPGI
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MPGI:s 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.

Thomas Stenbeck
thomas_948340@bredband.net

Golf

Ishockey/rinkbandy

Boule

Fotboll – herr POMA

Funtionell Fitness

Handboll – herrar

Jakt/Fiske

Fotboll – dam

Innebandy

Cykel-, motions& friidrottssektionen

Dynamiskt skytte

Padel

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

Fredrik Ivehed
fredrik.ivehed@polisen.se

Herrar: Stefan Olofsson
stefan.olofsson@polisen.se
Damer: Karin Lago
karin.lago@polisen.se
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Bowling: (vilande)

Rasmus Andersson
0730-60 85 96
rasmus.andersson@polisen.se

Magnus Billing
magnus.billing@polisen.se

Anders Larsson
010-561 50 89
anders-v.larsson@polisen.se

Per Robertz
0701-74 83 49
per.robertz@gmail.com

Ola Wahlberg
ola.wahlberg@polisen.se

John Sharifi
0730-84 92 30
john.sharifi@polisen.se

Patrik Lundström
0702-66 88 76
patrik.lundstrom@polisen.se

Åsa Andreasson
asa.andreasson@polisen.se

Henrik Rosberg
0733-48 37 74
henrik.rosberg@polisen.se
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Ola begär ordet

Våren äntligen här!
Våren är ju som bekant en härlig tid.
Naturen vaknar upp ur sin vinterdvala
och växtligheten gror och alla träd och
buskar börjar knoppa sig. Folk kommer
ut ur sina lägenheter och hus och börjar
påta i trädgårdar, balkonger och kolonilotter. Blommor planteras om, kryddor
planteras och gräsmattor göds och gräsklipparen körs för första gången. Grillen
ställs fram och det planeras för årets
första grillkväll. Det är en härlig årstid…
eller?
Något som också är väldigt tydligt
just denna delen av året är att växtligheten fröar av sig. Pollensäsongen är
igång och detta framkallar en hel del
problem för oss som är allergiska. Jag
blev allergisk mot björkpollen i 35-årsåldern och det visade sig med rinnande
näsa, kliande hals och ögon som kliade

så mycket att jag höll på att bli tokig.
Det var inget roligt alls att våren kom
tyckte jag. De följande åtta åren led
jag varje vår men sen började besvären försvinna och idag känner jag inget av det alls. Så det finns hopp, man
kan växa ifrån det. Apoteken tjänar
storkovan på oss nu och försäljningen
av allergimediciner skjuter i höjden den
här tiden och i skrivande stund så meddelar Apoteket AB att försäljningen
ökat med 40 % jämfört med förra året.
Det är verkligen synd om allergiker,
och speciellt de som drabbats mångfalt mer än mig, som är allergiska mot
flera olika sorters pollen. Jag lider med
er och hoppas ni får lindring i form av
mediciner av olika slag. Nåväl, pollen
avtar och försvinner så småningom och
besvären lättar.

Sommaren tar väl snart över och vi
får hoppas det blir en underbar sommar med mycket sol och bad. Och
grillning. Och att det regnar lite mer
än förra året. Så att bönderna också
får en bra sommar och höst, och att
vi slipper grillförbud. Men det är ändå
härligt med vår och sommar. De stora
skillnaderna i årstider gör den svenska
sommaren extra värd att vänta på. Så
jag önskar er en fortsatt trevlig vår, förhoppningsvis fri från pollenbesvär och
en härlig sommar!
Och glöm inte aktivera er, ut och gå,
spring, cykla eller vad ni nu väljer för
form av sysselsättning för ert välbefinnande!

Ola Wahlberg

Chefred. & redaktionssekr.

REDAKTIONEN ÖNSKAR ALLA
LÄSARE EN SKÖN SOMMAR!
Skånepolisen Sport & Fritid 2-2019
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En strålande löptur

Årets vårsatsning från LÖK-gruppen (löpning, öl & kultur) styrde mot Ukraina och
dess huvudstad Kiev. Det var premiär för
oss att resa till ett land som befinner sig i
krig mot ett annat land (Ryssland) – inget
som märktes alls. En spännande 3 miljoners stad med mycket historia, men även
en halvmara som avverkades i perfekt väder!
Dagen efter, med två timmars bilfärd
anlände vi till det 26 000 kvadratkilometer(!) väl avspärrade området som
har det för många svenska det välbekanta namnet – Tjernobyl!
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Det är mycket restriktioner och krav
för att komma in på området och man
måste ha en strålningsmätare runt halsen som sedan inte får visa över en viss
dos – då kommer man inte ut!
Det blev en mycket intressant
aha-upplevelse över en händelse som
uppenbart medfört att endast viss information spreds av myndigheterna då
(Sovjetunionen) så här följer en kort resumé som består av dagens ukrainska
version som är rätt anti-sovjetisk;
Dåvarande Sovjetunionen satsade fullt ut på kärnkraften och under
1970 talet började en stor anläggning

byggas 5 km utanför staden Tjernobyl i Ukraina. 1986 hade man fyra
reaktorer i drift, nr 5 och 6 var precis
klara att startas och nr 7-12 var under uppbyggnad. Varje reaktor krävde
ca 4000 anställda och därför byggdes
en hel stad upp någon kilometer från
reaktorerna – Prydiat. Denna stad
var en ”mönsterplats” för goda sovjeter med mycket ”västerländsk” boendestandard. Man kunde t ex gå till
mattaffären och köpa en matta om det
behövdes och här fanns också Sovjetunionens enda livsmedelsbutik med
kundvagnar!
Skånepolisen Sport & Fritid 2-2019

i Tjernobyl!

Kvällen den 26 april hände det som inte
fick ske. Då skulle man testa ett nytt
system i turbinhallen som var kopplad
till reaktor 4 och det mänskliga misstaget innebar att ett kylsystem kopplades ur av misstag. Värmen orsakade en
explosion som i sin tur resulterade i en
brand som spred sig in till reaktorhallen. Då hade man alltså brinnande plutonium!
Två arbetare dog i samband med
explosionen och cirka 40, mestadels
brandpersonal, dog i samband med
släckningsarbetet. Hur stor den totala
siffran av dödsoffer blev har aldrig blivit
Skånepolisen Sport & Fritid 2-2019

offentliggjord och siffor mellan 1 000
och 1 000 000 har nämnts i olika sammanhang.
Ett stort radioaktivt moln började spridas med västliga vindar och
snart slog alla varningssystem igång
på kärnkraftverket i Forsmark. Under
några timmar trodde man att det var
ett haveri här, och på så sätt var Sverige det land som först upptäckte vad
som fanns uppe i luften! Man insåg att
p.g.a. vinden så måste något hänt österut och på så sätt kunde Sovjetunionen få reda på vad som deras olycka
orsakat.

I det läget när man hade en okontrollerad brand i en reaktorhall togs vissa
beslut som visade sig vara bra för oss i
t ex Sverige! Man beslutade om att från
helikopter ”bomba” brandhärden med
blytackor/sand/vatten och samtidigt
grävdes tunnlar för att nå reaktorn från
sidan.
Det finns beräkningar idag som visar på att om branden hade spridit sig
till reaktorerna 1-3 intill – hade det utlöst en kärnexplosion motsvarande ett
mycket stort antal Hiroshima-bomber
och då hade förmodligen större delarna
av dagens Europa varit obeboeligt idag!
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LÖK-gruppen på Majdantorget i Kiev efter loppet, fr. v. Fredrik Röiseth (UND),
Erik Liljenström (POMA), Mats Attin (Regionskansliet) samt Tobias Halldén (POKK)
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När myndigheterna började få viss
kontroll på branden, insåg man att en
evakuering av boende i området måste
ske. Detta beslut togs på andra dagen
efter olyckan och de boende fick någon
timme att samla ihop de av sina tillhörigheter man kunde bära.
Med flera enorma busskonvojer evakuerades Prydiat samt flera byar i området där vanliga ukrainare bott i flera
hundra år. Det tog inte många dagar
innan plundring påbörjades och allt försvann på kort tid. Inte bara vanlig egendom utan även element, elkablar och
annat. Golv bröts upp eftersom många
boende hade gömt sina värdeföremål i
husen i tron om att få snart komma tillbaka.
Man insåg direkt risken för att radioaktiviteten skulle påverka nyfödda
barn och alla boende som evakuerades
fick genomgå en reningsprocess och
de kvinnor som ”såg gravida ut” fick
även en dryck som komplement. Det
berättades inte att det handlade om
”tvångsabort”.
Husdjur fick lämnas kvar och snart
fanns det förvildade hundar som efter
hand blev upptäckta av den stora population med vilda vargar som fanns
där från början. Resultatet är idag ett
stort antal varghybrider som lever fritt.
Myndigheterna beslutade också att
det skulle planteras in hästar på området i syfte att se hur strålningen påverkade dessa. Följden blev att idag
lever stora flockar med vilda hästar på
området och man har inte kunnat påvisa någon märkbar negativ påverkan av
strålningen.
Att idag vistas inom det avspärrade området är inte direkt farligt
på något sätt. Vi stod ca 100 meter
från den inkapslade reaktor 4 som
har en stor stålsarkofag över sig. Då
visade våra mätare upp till 0.78 mikrosievert och när vi sedan lämnade
området hade vi 0.02 mikrosievert
som värde. Dock under vår vistelse
så blev vår toppnotering 30.0 mikrosievert!
Kommande löpäventyr blir inte så
exotiskt – men traditionen kräver att
Copenhagen Marathon avverkas och
eftersom det i år är 40-årsjubileum kan
det bli en extra krydda!
Mats Attin
Skånepolisen Sport & Fritid 2-2019
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Rinkbandylagets SPM-äventyr
– i Halmstad 13-14 mars 2019
MPGI:s rinkbandylag har nu kommit in
på 3:e året sedan den nya uppstarten av
MPGI:s rinkbandy/hockeysektion och således 3:e året med MPGI representation i
SPM i rinkbandy.

Match 2 kom att spelas mot ett väldigt disciplinerat Örebro som spelmässigt var väldigt jämn, med den stora
skillnaden att Örebro utnyttjade att det
inte finns någon offside i rinkbandyspelet, som det finns i vanliga ishockeyregler. Örebro hade en spelare längst ner
på MPGI:s planhalva som stod och fiskade upp de långa bollar som han fick
gång på gång, och allt som oftast på
de frilägen som skapades lyckades han
att övermanna MPGI:s målvakt. Detta
medan MPGI inte lyckades att förvalta de lägen som uppkom på en duktig
Örebromålvakt, efter att MPGI haft ett
väldigt fint passningsspel. Även denna
match drog siffrorna iväg, denna gång
till 11-2, och musten gick ur laget än
lite mer när ett långt fint anfallsspel resulterade i en snabb kontring och baklängesmål gång på gång.
Sista matchen för dag 1 skulle bli mot
Motala som av tradition har varit ganska stökiga med mycket känslor, med
flertalet utvisningsminuter sett till de
senaste åren mot just Malmö. Även
denna match började lite grinigt med
ett kramkalas där kapten Andersson
var inblandad, men då MPGI inte hade
råd att ta någon utvisning höll kapte-

Det såg länge ut som att MPGI inte
skulle få ihop folk till ett lag SPM 2019,
men efter enträget arbete och scouting
från undertecknad samt av de 3-4 st
som redan meddelat att man ämnade
ställa upp lyckades man slutligen att
nå "minimibemanningen" för laget med
1+6st.
De flesta i laget hade hockeybakgrund, även om det varit på juniornivå i
vissa fall, och Korpennivå i andra, så var
undertecknad, tillika lagkapten Andersson, förhoppningsfull. Kaptenen anmälde per omgående MPGI till turneringen
som skulle gå i Halmstad när minimiantal var uppnått, en turnering som
skulle bli en drabbning mellan tio lag.
Turneringen spelades således i två femlagsgrupper där det enbart var gruppspel dag 1 och gruppspel varvat med
slutspel dag 2, där slutspelet bestod av
semifinaler och final för de två främsta
i varje grupp, övriga lag fick spela om
s.k. placeringsmatcher. MPGI hamnade

i grupp B med arrangörslaget Halmstad,
Göteborg, Motala samt Örebro.
Turneringen inleddes mellan storstäderna i form av Malmöpolisens GI och
Göteborgspolisen. Trots att flera av lagets spelare i MPGI aldrig tidigare hade
spelat tillsammans och med de få spelare vi var öppnade MPGI bra och stod
upp riktigt bra emot Göteborg som
slutligen skulle vara ett av lagen som
slogs om medalj i turneringen. Efter
ett bortdömt mål (helt korrekt) av Göteborg då man bokstavligen körde över
MPGI:s målvakt Jonas Sandberg och
tryckte in bollen, lyckades MPGI att ta
ledningen med 1-0 efter cirka 7 minuters speltid. Detta efter en frilägessit
uation av Malmökaptenen efter att ha
lagt in bollen mellan benen på Göteborgs målvakt.
Kvitteringen från Göteborg kom dock
några minuter senare och vid halva första perioden var ställningen 1-1. Det
var när matchen gått in över 10 minuter som MPGI:s utespelare började
märka av att man endast hade en avbytare och orken började nu så sakta gå
ur spelarna. Detta gjorde att Göteborg
gick om, och ifrån och slutresultatet
rann iväg till 9-3.

Laget pustar ut mellan matcherna och försöker
finna lite andrum.

Övr rad vänster: Rasmus Andersson (C), Attila Vysehrad och Olof Gustafsson.
Nedr rad fr. v: Jens Wahlman(A), "Personuppgift skyddad", Martin Struve och MV Jonas Sandberg.
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hörnen och lurat upp backarna och sedan serverat Andersson som åkt in mot
målet och som tagit till vara på det fina
passet som innebar 3-3.
I andra perioden blev det slarv i spelet från MPGI:s sida vilket resulterade i
ett snabbt ledningsmål för Gotland. Ett
hårt jagande MPGI tryckte nu på framåt för att jämna ut men detta resulterade i att det blev mer luckor hemåt och
slutligen prickade då även Gotland in
5-3 målet. Med 2 minuter kvar plockade MPGI sin målvakt och lyckades skapa ett par chanser och skapa tryck mot
Gotlands mål men tyvärr hann tiden att
rinna iväg och den sista förlusten blev
ett faktum.

Slutord från kaptenen:

Assisterande kapten Wahlman stretchar ut innan match för att motverka skador.

nen huvudet ganska kallt och undvek
därigenom att sätta sitt lag i boxplay
och la ner stridsyxan. Denna match var
resultatmässigt den match i seriespelet
som var jämnast och laget spelade trots
att man mötte ett Motala med tre fulla kedjor väldigt bra och höll spelidén
som det snackades om inför matchen.
En hårt arbetande Olof Gustafsson som
center gjorde ett riktigt krigarjobb när
han följde med i försvar samt var med
upp i anfall, och Olof var på hela planen matchen igenom och vann många
bollar. Backarna Jens Wahlman och
"personuppgift skyddad" spelade fint
och disciplinerat och hade ett fint samarbete med målvakt Jonas Sandberg
där man höll upp snacket i försvaret.
Backparet som förövrigt spelade full
tid samtliga matcher i gruppspelet då
MPGI valde att snurra fyra man framåt
istället på bytet.
Attila och Andersson hittade även
varandra fint där fram och lyckades att
producera flera mål tillsammans, oftast
med Attilas förarbete och fina passningar till Andersson som kunde lägga
in dem. Attila som för övrigt skapade
många fina frilägen men som kapades
ganska aggressivt och fult framför målet av Motalaförsvaret flertalet gånger utan påföljd från domaren. Tyvärr
drog Motala till slut längsta strået med
slutresultat 8-5, och detta innebar att
Skånepolisen Sport & Fritid 2-2019

MPGI hade ett mycket tufft läge inför
sista gruppspelsmatchen som skulle
spelas dag 2.
Detta mot värdlaget Halmstad som
hade spelat bra och som hade förstärkt
sitt lag med den förre detta trekronorsspelaren Peter Ström som även hade
många säsonger i Frölunda sedan tidigare. Även detta blev en för svår nöt
att knäcka och inför periodpaus stod
det hela 8-0, trots att det fanns många
chanser för MPGI så lyckades man inte
ta till vara på det offensivt, medan defensiven sattes under hård anstormning
och Halmstad lyckades bryta igenom
och tog till vara på de chanser man fick.
Ett rejält taktiksnack inför andra gjorde
att vi spelade upp oss och med värdighet tog oss igenom slutperioden med
4-2 till Halmstads fördel.
Detta innebar en jumbofinal i slutspelet mot Gotland som blev en väldigt jämn drabbning. Andersson satte
ledningsmålet efter några minuter och
laget kunde ett tag spela på ledning.
Dessvärre kvitterade Gotland och gick
ifrån till 3-1 mot ett lite paralyserat
MPGI som råkade bränna en straff i
ett viktigt läge då det stod 1-1. MPGI
hann dock att innan periodpaus finna
krafter igen och efter återigen ett fint
samarbete mellan Attila och Andersson
med Attila som assisterade Andersson
på två mål, efter att ha gått emot sarg-

Trots idel förluster är undertecknad
väldigt nöjd över lagets insats och
de två målsättningar man hade inför
turneringen uppfylldes, detta var att
representera MPGI vilket verkligen
gjordes med bravur då laget inte drog
på sig en enda utvisning och på så vis
vann sportsmannapriset. Det andra
var att kämpa, vilket laget verkligen
gjorde trots enbart en avbytare och
MPGI visade att de var med och utmanade de andra lagen och till och med
ledde en majoritet av matcherna. Det
MPGI faller på är orken pga. just så få
spelare.
Nästa år går SPM i Rinkbandy i Växjö
och sektionen hoppas i och med det
tredje året som MPGI är representerade på evenemanget att vi kan etablera
ett lag i turneringen och förhoppningsvis kunna ställa upp med minst två kedjor tills dess. Detta då det finns många
skridskoskickliga kollegor i området
med hockeybakgrund. Förhoppningsvis ska ett framtida lag även kunna ges
möjlighet att spela ihop sig vid 1-2 is
tillfällen i Malmö med omnejd trots de
skyhöga hallhyrorna.

Spelarstatistik för laget: (mål + ass)

1. Rasmus Andersson (C)........ 11+2=13p
2. Attila Vysehrad........................2+9=11p
3. Jens Wahlman (A)..................... 0+3=3p
4. Personuppgift skyddad........... 1+2=3p
5. Olof Gustafsson........................ 0+3=3p
6. Martin Struwe........................... 1+0=1p
7. MV Jonas Sandberg................. 0+1=1p

Rasmus Andersson
Sektionsansvarig
rinkbandy/hockeysektionen
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Trestads 2019
– Åsundsholm GK, 2-4 maj
Golf i maj, årligt möte mellan StockholmGöteborg- Malmö.
Förväntningar: Det är ju maj och jag
ska spela golf med kollegor. Ser fram mot
trevliga möten, spännande matcher och
lite efterlängtad sol med tillhörande värme.
Utfall: Trevliga möten, spännande
matcher och det mest bisarra väder jag
varit med om på en golfbana.
Som årets rookie föll lotten på mig att
försöka sammanfatta tre dagars golf
resa med trevliga kollegor. Det hela
började med en tidig samling på Toftanäs parkering där vi stuvade in oss i
en minibuss och färden inleddes mot
Åsundsholms GK.
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På slingrande vägar med Långben (tänk
julafton och Kalles jul) som chaufför tog
vi oss fram till Åsundholms GK för att
500 meter innan ankomst till klubbhuset
tvingas av vägen och upp på fairway på
18:e hålet för att lämna plats åt en lastbil med släp som absolut inte ville kommunicera med oss. Men Långben tog oss
fram säkert och på ett tryggt sätt.
Efter en kort installation och en snabb
lunch var det dags för första rundan.
Tävlingsformen var bäst-boll och efter
första dagen var det jämnt i matcherna.
Dag två var dagen och vädret lätt schizofrent. Vi vaknade till en soluppgång
som kan liknas med ett vykort, lite ky-

ligt (vissa tyckte det var extremt kallt,
Pål), vindstilla och inte ett moln på
himlen. Dagens första runda var singelspel och alla kom in efter spel lite lätt
solbrända och med skiftande resultat.
Snabb lunch och sen på det igen. 18hål till skulle spelas innan det var dags
för middag på kvällen. Andra rundan
spelades i spelformen Greensome, och
det var nu vädret spelade oss ett spratt.
Vi fick uppleva allt från vindstilla med
solsken till snötäckta greener. Det var
nog en upplevelse för första gången
för många där golfbollen blir dubbelt
så stor efter en meters rull eftersom
den tog med sig snö upp från gräset på
samma sätt som när man försöker göra
en snögubbe.
Skånepolisen Sport & Fritid 2-2019

Trots detta var det en jämn avslutning
som väntade inför sista dagens 18 hål
med singelspel. Göteborg ledde på 10
poäng med Malmö och Stockholm jagandes med vardera 7 poäng.
Sista dagen med spel, och vi hade börjat vänja oss nu att vädret kunde vara
lite nyckfullt. Vi slapp i varje fall nederbörd och det var vi tacksamma över.
Eftersom sista dagen spelades på lördagen var vi inte ensamma på banan utan
vi delade med en annan stor tävling
vilket resulterade i kanon- start. Undertecknad fick gott finna sig i att börja trampa ut till hål 6 (längst bort från
klubbhuset) för att invänta kanonskottet som ekade över banan på angiven
tid.
Det hela slutade (dessvärre i vanlig ordning) med vinst för Göteborg. Men ”de
erfarna” deltagarna var ändå nöjdare än
tidigare. Vi närmar oss! Göteborg tog
hem segern följt av Malmö och Stockholm ”vann” bronspengen.
Slutligen vill jag bara tacka för förtroendet av MPGI Golfs styrelse som jag fick
i och med att jag fick följa med på ett
wildcard. Jag lyckades ändå vinna en av
mina singelmatcher och delade den avslutande. Det här var en av mina trevligaste golfresor med mina kollegor och
jag hoppas att jag kan följa med fler
gånger.

Hål 12 i solsken.

Vid pennan
Jacob

Resultat
Trestads
2019
Göteborg................ 14,5
Malmö..................... 11,5
Stockholm..................10
Hål 15 i snöskrud.
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StafettVasan 2019

Frank växlar till Per i Oxberg.

Per i Hökberg.

Målgång i Mora.

Att åka längdskidor är inte helt riskfritt. Efter en vurpa i Sälen veckan innan Vasan i fjol följde en längre tids sjukskrivning. Tyckte jag
hade koll på grejorna, men i en utförslöpa var jag inte riktigt med och gick i backen med huvudet före. Två frakturer på kotor i nacken
och några månader i fixeringskrage. Såg ut som Hannibal Lecter och rörligheten inskränktes till att stå och gå.

Kragen åkte av under sommaren och
när vintern närmade sig började jag
fundera på längdskidor. Tränad för hela
resan till Mora var jag inte, men StafettVasan kunde kanske vara ett alternativ?
Genom åren har jag provat på de flesta
av loppets åtta varianter och att dela
upp resan till Mora på fem skulle kanske kunna låta sig göras?

Svårt få ihop folk

Efter en snabb gallup på jobb fångades
Per Lundén och Staffan Käll som möjliga deltagare, men sedan tog det stopp.
Staffan hoppade dessutom av och så
blev vi bara två. Fick så småningom
ihop ett uppställ 60-åriga gubbar från
det inre av Småland med Frank i den
viktiga funktionen som organisatör.
Han fixade bra boende och ett ambi-
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tiöst program inbegripet genomgång
av skidans uppbyggnad, teknikträning i
backe, teambuildning ”laget före jaget”
och växlingsträning.

Träningsläger

Efter en träningsvecka i Kläppen kunde
vi konstatera att ingen riktigt lyckats
toppa formen. Årets stora händelse i
sportvärlden såg mer avlägsen ut än
innan avresa. Fokus hade landat mer
på bastu mat och dryck. Frank var besviken, skällde som en bandhund och
menade att det nu fanns stor risk att
vi startar i StafettVasan men går i mål i
NattVasan.

Äntligen var det dags

Fredagen den 1 mars stod Torgny i
startfållan och gav sig iväg på en av de

två längre sträckorna. I Mångsbodarna
växlade Torgny till undertecknad och
strax efter start stod jag på öronen i en
utförslöpa. Kom upp raskt och fortsatte på lite skakiga ben mot Risberg. Ett
tufft parti och visst kom tankar som,
varför är jag här och funderingar på om
doktor Stina på Mora lasarett skulle
komma ihåg mig. Efter Risberg lossnade
det och i Evertsberg hade jag bra tryck i
skidorna. När jag växlade till Frank hade
han ett längre utlägg om var bussen
gick, var mina rygga fanns och undrade hur det kändes. Kändes? Jag hade
tagit ut det absolut sista som fanns i
den gamla kroppen. Var inte riktigt på
humör för en längre konversation och
uppmanade därför honom vänligt men
bestämt, -Kör för helvete. Frank gav sig
iväg mot Oxberg och flög över LundSkånepolisen Sport & Fritid 2-2019

bäcksbacken. Efter en strålande insats växlade han till en formosäker Per
Lundén. Per hade oturen att kolliderade
med ett tyskt lag vid två tillfällen under sin resa mot Eldris. Riktigt hur det
gått till vet vi fortfarande inte men det

Möjligen är det så att vi står i startfållan nästa år. Om det finns intresse av att
hänga på är ni välkomna att höra av er
till Per eller mig.

finns misstankar att han vid den första
incidenten nämnt något om vår moderna historia. I Eldris tog ankaret Thomas
”Smeden” Nilsson vid och förde laget i
mål. Spektaklet tog oss 8 timmar att
genomföra.

Anders Larsson

Träningspass på högmyren, Anders och Per.

Inför start: Thomas Nilsson, Frank Eklund, Anders Larsson, Torgny Andersson och Per Lundén.

START
Sälen

Sträcka/Leg 1
24 km
11 km

Sträcka/Leg 2
24 km
13 km

11 km

13 km

Sträcka/Leg 3
14 km

Sträcka/Leg 4
9 km

14 km

9 km

Sträcka/Leg 5
19 km
10 km

9 km

Smågan

Mångsbodarna

Risberg

Evertsberg

Oxberg

Hökberg

Eldris

79

66

55

42

28

19

9

MÅL/FINISH
Mora

500 m
400
300
200
100
90
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Vårutflykt med
pensionärssällskapet
Den sjätte maj drog 24 oldboys och
några girls österut mot Moskva. Vi
stannade som bestämt i Simrishamn på
Vinfabriken eller Nordic Sea Winery.
Efter en guidad och informativ rundvandring blev det vinprovning – två
röda och ett vitt vin. Deras åtta olika
viner kommer från hela världen till Helsingborg. Vinerna lagras och blandas
till angenäm styrka och smak i jättelika
cisterner. Efter vårt besök lär vår reseledare och ordförande Leif Andersson
endast smutta på vin som passerat Vineriets tankar. Hans favorit blev Passicone (89:-/l). En utsökt lunch väntade
därpå i matsalen som hade formen av
en vintunna.
Färden gick vidare till Automuseet,
ett av Europas förnämsta museum. Förutom antika, fräcka och sevärda bilar,
fanns en utställning av en av bilsportens stora ikoner, nämligen Stefan
”Lill-Lövis” Johansson. Mättad av alla
intryck av bilar satte vi oss åter i bussen
för hemfärden. Alla uttryckte sin glädje
över dagen och inför nästa år planeras
av arrangörerna en liknande tur till Piratenmuseet och Kiviks musteri. Eller
kom själv med förslag till resmål!
Vi som hade hand om ´et

Nilo njuter av vin, kvinnligt sällskap och bilar.

Bilskojarna Hans Hammarstedt och Donald Nilsson med, för skribenten, okänt kvinnligt sällskap.
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Mejl från läsarna till
redaktionen och undertecknad
Kaj Bengtsson minns att han jobbade
med Assar Nilsson, Sten Dahlqvist och
Bo ”Tarzan” Ahlfors under sin Malmötid,
innan han flyttade till vackra Blekinge.
Han hade bara gott att säga om Malmö,
Malmöpolisen och vår tidning.
Han avbeställde tidningen för Lennart
Hanssons fru. Lennart var personalkonsulent i många år i Malmö innan han
flyttade till Karlskrona och jobbade som
närpolis. Lennart dog den 28 oktober
2018 och hans hustru tyckte att Skånepolisen påminde henne om sin man.
Tack för trevligt mail, Kaj.

Mvh Jyet

Lennart Hansson var en freds- och fackföreningsskämpe och tillika ordförande i bordtennissektionen.

Nästa pilsner, nä, läsare, heter Lennart
Rydström och tjänstgjorde i Malmö
mellan åren 1970–76. Han var en alldeles utmärkt polis, som så småningom
sökte sig norrut. Han var också mer bevandrad i litteraturen än undertecknad.
Jag skrev i föregående nummer av Skånepolisen om Gustav Fröding och hans
telegram till sin före detta fjällas man.
Tydligen fick jag inte helt rätt på det jag
skrev.
Rätt skall vara:
Nils Ferlin skrev 1953 följande rader i
telegrammet:
”Med rikedom och makt du stal min väninna
Men hennes oskuld skall du aldrig finna
Den pärlan fick du inte fatt i
Men väl ramen som den satt i”
Skånepolisen Sport & Fritid 2-2019

Mycket bättre och dessutom korrekt!
Men jag får väl säga som kollegan Anebratt sade en gång, ”att det var tabbe
tusen”. Det var ju han som blev jagad
strax efter kriget av en flock elefanter
på Adelgatan. Nej, det får bli en annan
historia någon gång. Mitt förtroendekapital är förbrukat för tillfället. I alla fall
till nästa nummer av tidningen.
Tack för trevligt mail och telefonsamtal,
Lennart.
Mvh Jyet

EWK har porträtterat Nils Ferlin. Tavlan hänger
på Hällåkra vingård, Norra Grönby. Foto: Jyet
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Boktipset
Titel:

Sista färjan från Ystad
Författare:

Karin Alfredsson
Förlag:

Bokfabriken
Hemsida:

www.bokfabriken.se

Om boken:
Mannen och kvinnan har kört i ilfart genom Sverige. De
sladdar upp på färjan i Ystad, sista avgången mot kontinenten. De parkerar sin Mercedes på bildäck och kvinnan
går en sväng runt caben. När hon kommer tillbaka har F:et
på bilens registreringsskylt blivit ett E. De är redo för Europa.

Sagt om Karin Alfredssons författarskap:
»Deckarförfattaren Karin Alfredsson har i sina senaste
böcker skrivit begåvade relationsromaner.«
Lotta Olsson, DN
»... Jag kunde inte lägga den ifrån mig, jag läste ut
den samma kväll.«
Agneta Norrgård i SVT Go’ Kväll

Samtidigt väntar en fyraårig pojke på sin födelsedagspresent hemma i Vällingby. En svårt sjuk kvinna i Solna läser
ett mejl från en sommarstugemäklare. Hon måste nog sälja sitt älskade torp, ändå.

Om författaren:
Karin Alfredsson gjorde praktik på Aftonbladet som
19-åring och har varit verksam som journalist sedan dess,
i drygt 40 år. Hon bokdebuterade 1979 med Den man älskar agar man, den första debattboken i Sverige om mäns
våld mot kvinnor. 2006 publicerades 80 grader från Varmvattnet som fick Svenska deckarakademins debutantpris.
Under sin karriär har Alfredsson bland annat arbetat som
redaktör på SVT:s Aktuellt och programledare på Kalla
Fakta. Idag arbetar hon som frilansjournalist, författare och föreläser om kvinnors situation i världen. Hösten
2017 gjorde hon comeback efter sex års paus från det
skönlitterära skrivandet, med boken Skrik tyst så inte
grannarna hör, och hösten 2018 kom Vajlett och Rut.

En professor i Bromma ser fram emot en romantisk hotellhelg med sin älskare. En lantbrukare i Uppland provar en
alldeles för dyr ny kavaj och väntar på sms från en förbjuden kärlek.
I Stockholm steker en polis, ovetande om situationen,
pannkakor till sina barnbarn och ser fram emot pensionen.
Snart kommer hon att hamna i en brottsutredning som
inte liknar något hon tidigare varit med om.
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Foto: Elisabeth Ohlson Wallin
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Polis SM i Bowling 2019
Torsdagen den 14 mars begav sig två
Malmöbowlare iväg till Skara, som var
platsen för årets polis-SM i bowling.
Eftersom ingen idrottsförening hade
tagit på sig att arrangera detta års SM
gick idrottsföreningen Polislandslaget
in och anordnade spelet i Skara. Från
Malmö var vi alltså enbart två bowlare
som ställde upp detta år. Christer Johannesson hade tidigare anmält sitt intresse men fick tyvärr en skada i benet
strax innan vi skulle åka iväg.
Nåja undertecknad och Bertil Gustafsson lastade bilen med klot och gav
sig iväg. Framme i Skara intog vi Skara stadshotell och därefter besökte vi
bowlinghallen. För en gångs skull perfekt läge beträffande hall och hotell.
Gångtid mellan dessa var ca 90 sekunder. Efter en bit mat kallade sängen på
hotellrummet.
Fredagen inleddes med första start kl
10.00. Här startade bland annat spela-
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re från Göteborg och Stockholm. Ny i
oldboysgänget var en spelare från Göteborg, Christer Jacobsson. Han spelar
normalt i elitserien och visade snart
varför. Han inledde första serien med
10 strike och en spärr i sista rutan totalt fick han ihop 288 poäng i denna
serie. Han spelade fin bowling i alla 8
serierna och slutade på 1721 poäng.
Fjorårets seniormästare Conny Kihlvall kompletterade honom bra med
sina 1743 och tillsammans fick de ihop
3464 vilket gott och väl räckte till att
bärga hem guldet i tvåmannalag. Ytterligare en oldboys med guldkant spelade
i denna start nämligen hemmasonen
Per-Olof Buller, som på sina 8 serier,
fick ihop hela 1712 poäng.
Lite i skymundan från dessa herrar
krigade de andra spelarna på och med
blandade resultat avslutades den första starten. Kl 14.00 var det så dags för
andra start. Här återfanns bland annat
spelare från Småland, Skåne m m.

Vi från Malmö hade lite svårt att hitta en riktigt fin spelrytm och presterade lite under vad vi hade önskat oss.
Efter denna start kunde vi konstatera
att som 14:e och sista spelare direkt
till final var Ulrika Nordling Borås med
1447 pinnar.
Senare på kvällen var de flesta tillbaka i bowlinghallen. Nu vankades det
buffé och trevligt sällskap. En liten tävling utan pris anordnades också. Det
skulle utses Queen och King off the
Hill. De som ville vara med fick hämta hallskor och hallklot. Därefter satte
tävlingen igång. Diskobelysning på banorna. I första slaget skulle minst sex
käglor fällas. därefter sju, åtta nio och
avslutningsvis strike. En efter en föll
bort och till sist var det en Queen och
en King kvar. Priset var äran.
Lördagen inleddes som sig brukar
med en desperadotävling. De som inte
direktkvalificerade sig till finalen fick nu
en serie på sig att försöka knipa de två
Skånepolisen Sport & Fritid 2-2019

återstående platserna. Undertecknad
började utmärkt med fyra strike från
start, spärr och tyvärr en miss, därefter
ytterligare två strike och spärr och strike
i tionde rutan. Totalt 222. Jag kände mig
ganska säker att ha bärgat en av de åtråvärda platserna. Mats Brännström Stockholm hade på sin serie fått ihop 236.
Två banor till höger om mig spelade Ann
Styrlander från Göteborg. Med en spärr
i tionde rutan fick hon ihop 223 poäng
och jag såg min plats i finalen flyga sin
kos. Ann Styrlander spelade därefter
hem guldet i damklassen, GRATTIS Ann!
I finalen spelades ganska bra
bowling. Man kunde dock konstatera
att de höga siffrorna från fredagen inte
skulle överträffas. Här spelas sex serier
mot kvalspelet där det spelas åtta serier. När finalen var färdigspelad innehöll
de fem första lite nya namn. Lars Hammarstedt Enköping, Anders Lindström
Borås, PEO Buller Stockholm, Rasmus
Strömblad Göteborg och Jörgen Skarin
Norrköping.
Fjorårets seniorvinnare Conny Kihlvall, fick inte ihop det riktigt i finalen
och från att ha haft ett snitt på 217 på
fredagen var han nu nere på ca 193.
Han slutade på en niondeplats i finalspelet. Nyförvärvet Christer Jacobsson Göteborg spelade i finalen lite mer
mänskligt och fick ihop 1182 ett snitt
på 197 vilket kan jämföras med fredagens 215. Han slutade på en sjätteplats
i finalspelet.
Efter finalen spelas en utslagstävling
mellan de fem bäst placerade. Detta är
en tävling utanför polismästerskapet
och kallas Mästarnas mästare. Här spelar alla fem en serie i taget. Den med
sämsta resultatet åker ut och till sist är
de bara två kvar vilka kämpar om titeln.
Segrare och mästarnas mästare blev
2019 Lars Hammarstedt från Enköping.
Nytt för året var en nybörjarklass.
Här fick de som aldrig tidigare spelat
bowling i korp- eller seriesammanhang
ställa upp. Tack till idrottsföreningen
Polislandslaget i bowling för ett fint
arrangemang. Segraren fick i pris ett
klot och en klotväska. Förhoppningsvis
dyker dessa upp även nästa år och då
tävlar de tillsammans med oss andra på
liknande villkor.
Var SM 2020 kommer att spelas är inte
bestämt. Norrköpings deltagare tillfrågades och skulle tänka igenom det hela.
Thomas Stenbeck
Fler bilder och resultat på sidan 20.
Skånepolisen Sport & Fritid 2-2019
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Resultat
Damklassen:

1. Ann Styrlander, Göteborg
kval 1302 och final 1108
2. Ulrika Nordling, Borås
kval 1447 och final 1078
3. Elin Persdotter, Falkenberg
kval 1441, ej finalspel.

Seniorklassen:

1. Lars Hammarstedt, Enköping
kval 1594 och final 1287
2. Anders Lindström, Borås
kval 1675 och final 1277
3. Rasmus Strömblad, Göteborg
kval 1675 och final 1222

Oldboysklassen:

1. Per-Olof Buller, Stockholm
kval 1712 och final 1230
2. Christer Jacobsson, Göteborg,
kval 1721 och final 1182
3. Michael Holberg, Göteborg
kval 1525 och final 1162

Nybörjarklassen:

1. Jennifer Kihlvall
Göteborg 917
2. Jennie Molneryd Newman
Norrköping 823
3. Naghmeh Moshiri
Göteborg 771
4. Fatmire Shipoli
Göteborg 763

Fyrmannalag:

1. Göteborg 6474
Conny Kihlvall 1743
Christer Jacobsson 1721
Rasmus Strömblad 1691
Thorbjörn Palmer 1319
2. Eksjö 5788
Johan Thedeby 1476
Berneth Klar 1484
Lars-Ola Johansson 1338
Per Adamsson 1490
3. Borås 5751
Ulrika Nordling 1447
Anders Lindström 1675
Lars Björklund 1280
Per Gottschalk 1349

Tvåmannalag:

Thomas Stenbeck och Bertil Gustafsson.
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1. Göteborg 3464
Conny Kihlvall 1743
Christer Jacobsson 1721
2. Borås 3122
Ulrika Nordling 1447
Anders Lindström 1675
3. Göteborg 3010
Thorbjörn Palmer 1319
Rasmus Strömblad 1691
Skånepolisen Sport & Fritid 2-2019

Inbjudan till

Svenska Polismästerskapen i Padel
På uppdrag av Polisidrottsförbundet inbjuder Malmöpolisens gymnastik och idrottsförening tillsammans med Landskronapolisens idrott- och skytteförening till SPM i Padel 2019.
När? 17-18 oktober.
Var? Padel Crew i Helsingborg
Klasser: Herr och damklass (max 32 lag i varje klass).
Spelform: Gruppspel torsdagen följt av slutspel/placeringsmatcher under fredagen.
Anmälan: Görs via mail till henrik.rosberg@polisen.se. skriv era namn, telefonnummer och arbetsort. Ange SPM Padel i ämnesraden. Sista dag att anmäla ert lag är
2019-09-13. Vid överskridet antal anmälda lag kommer tävlingsledningen att begränsa antalet lag per polisområde.
Anmälningsavgift: 500 kr/lag. Betalas in via Swish till Henrik Rosberg
0768-61 83 00. Ange SPM Padel samt era namn i fritexten.
Kontaktpersoner: Henrik Rosberg MPGI 0768-61 83 00 och Christian Nordin LPISF
0709-14 49 82
Bankett: Torsdag kväll på båten Aurora.
Boende: Det finns flera hotell centralt i Helsingborg, erbjudande kommer skickas ut
om att boka på Scandic till ett förmånligt pris.
Övrigt: Detaljerad information kommer skickas ut till anmälda lag i god tid innan
tävlingsdagarna.
Välkomna önskar Christian Nordin och Henrik Rosberg
Skånepolisen Sport & Fritid 2-2019
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Foto Corinna Reinius Grandin

Utflyktstips i sommar
22

Skånepolisen Sport & Fritid 2-2019

Undertecknad hade fått goda rekommendationer om att man måste åka ut och
besöka Torups slott, så därför var det en
självklarhet när jag hörde att Söderslätts
konstförening, där jag är medlem, skulle
åka dit.
Vi tog oss dit med bilar och parkerade på parkeringen omgiven av en naturskön skog. Det bar nästan emot att
lämna den skira bokskogen och fåglarnas symfoni i det vackra vädret för ett
besök i ett gammalt slott. Framför slottet möttes vi av guiden Eva Roos som
informerade om att vi inne i slottet inte
skulle bli rädda om man kände en svag
ilning eller vindpust längs med ryggen.
Det var bara slottsspökena som var ute
och tittade till oss. Den kunniga och
entusiastiska guiden hade sin absoluta
favorit avmålad på en tavla, som föreställde Gustaf Julius Coyet. Han var
beläst, berest och människovänlig. När
han bodde på Torups slott lät han allmogen komma in på hans domäner och
trädgårdar, det var mer än vad Thottarna på Skabersjö någonsin gjort - skrattade Eva. Vi visades runt och tittade på
väggmålningar och väggbonader som
trots hög ålder var mycket fräscha. Anledningen till att slottet var så välbevarat var att det hade tjänat som bostad
med uppvärmning och underhåll fram
till 2012.

Vår guide Eva Roos mötte upp framför Torups slott.

Foto Corinna Reinius Grandin

Gustaf Julius Coyet i sin Tintinaktiga frisyr.

Foto Corinna Reinius Grandin

Tiden sprang iväg och vi hade kunnat
stanna ytterligare några timmar innanför murarna som var 2,5 meter tjocka.
Sightseeingturer kan man boka på helger via www.kulturcentralen.nu. Visning rekommenderas och förutom Eva
Roos bör Malmö stad få med beröm
godkänt för sitt inköp 1970. Som den
observanta läsaren märker har årtal och
fakta uteslutits för att känslan att förflytta sig i tid och rum ska tillgodoses.
Per Jystrand

Fotnot

Torups slott är ett slott i Bara socken
i Svedala kommun i Skåne. Torup är
ett av Skånes bäst bevarade slott från
1500-talet. Slottet är en tre våningar
hög tegelbyggnad. Det bildar en fyrkant med ett åttkantigt torn i nordvästra och ett runt i sydöstra hörnet.
Källa: Wikipedia
Skånepolisen Sport & Fritid 2-2019
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Blåsmusikens dag firas denna dag i hela landet och redan klockan 12 hördes musiken flöda
utanför Terrariet i Malmö Folkets Park. Limhamns Brassband stod för musiken. Det var den
första orkestern och åtta orkestrar av olika slag skulle sen höras fram till halv sju på kvällen.
Mellan stora scenen och scenen under
blodboken var gräsmattan fylld av filtar
där firande Malmöbor satt med fyllda
picnickorgar. Ungdomar i alla åldrar fanns
där, unga mödrar där barnen sprang i
takt med musiken var ett härligt inslag.
Under dagen spelade även Limhamns
mässingssextett, Röda Kapellet som
plötsligt fick sjukdomsfall slog sig samman med Öresunds musikkår som på så
sätt fick göra två konserter. Från Lund
uppträdde Academimusiccorpset Bleckhornen som avlöstes av Lund Brassband med Roger Andersson som dirigent. Malmö Brassband under ledning
av Andreas Wetterlund var också en
fröjd för varje musikaliskt öra. Andreas
Wetterlund är kraften bakom detta arrangemang i Malmö där alla musikkårer
och orkestrar bjudes in att spela och
visa upp sin orkester för allmänheten.
Polisens musikkår Region Syd stod
på scenen och som Polisens musikkår
började man konserten med ledmotivet
till filmerna Polisskolan, så det blev The
Police Academy march och fortsatte
sen med den klassiska Glenn Miller melodin Moonlight Serenade som arrangerats Bengt Håkansson, tidigare saxofonist i musikkåren.
Britta Rydberg arbetade som servitris
på ett café på Kattsundsgatan intill Caroli kyrka vid mitten av 1800-talet, och
detta var ett populärt ställe för danskarna att dricka kaffe på när de kom till
Malmö. Hans Christian Lumbye var en
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av dessa danskar och han förälskade
sig i fröken Britta. Så nästa komposition
han skrev fick då namnet Britta-Polka.
Det blev konsertens tredje melodi.
Hela konserten bestod av nio väl utvalda publikälskade melodier men musikkåren ville bjuda på ännu fler låtar
och då är det bekvämt att spela ett roligt
sammansatt potpurri med låtar från hela
världen, så det blev ytterligare 29 melodier att lyssna på och det är nästan som
ett rekord att spela 29 låtar på tre minu-

ter men det gick även denna gången.
Polisens Musikkår Region Syd är en
unik orkester. Det är den enda musikkåren i hela Sverige som har en egen
skotte. John McWilliam, född och uppvuxen i Skottland, plockade fram sin
Säckpipa och tillsammans med musikkåren spelades den skotska hymnen
Amazing Grace. John McWilliam är
även musikkårens soloklarinettist och
spelade hela inledningen till Moonlight
Serenade som vi spelat tidigare.
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Många var folkslagen som fanns
bland publiken. Röster hördes på
många olika språk och hudfärgen varierade också, så när vi spelade ”Latin
American Fever” var det ett helt gäng
sydamerikaner som dansade mellan
bänkraderna, sjöng med och visade en
sån glädje att de fick resten av publiken
att klappa takten, dansa med och visade högljudda glädjeyttringar.
Men musikkåren kan även vara seriös och i nästa melodi lugnades tempot ner med Benny Anderssons Klinga
mina klockor innan vi avslutade med
Svensk Polismarsch. Avslutade och avslutade. Avslutningen var bara tillfällig
för ett par timmar senare samlades de
orkestrar som spelat från klockan 12 till
en gemensam final. Ett 80-tal musiker
ställde upp för Grand Final.
När Andreas Wetterlund lyfte taktpinnen i luften tystnade hela Folkets
Park, även publiken som förstod att
något skulle hända, och då hände det.
Trumpetarna inleder de två första takterna innan hela denna gigantorkester kommer in på en gång i tredje taktens första ton. Sen hördes marschen
”General Cedersköld” skriven av Per
Grundström och tillägnad Hugo Montgomery Cedersköld. Han var bl.a. ordonnansofficer hos Hertigen av Skåne
(Gustaf VI Adolf) och chef för Kronprinsens stab 1930.
Andra melodin blev aftonpsalmen
Bred dina vida vingar skriven 1860
av Lina Sandell. Den mest produktiva psalmförfattaren i landet. Till sist
spelades det mest pampiga man kan
både spela och lyssna till inom svensk
marschmusik. Under blågul fana, Försvarsmaktens marsch fr.o.m. 1999
men var redan 1976 Arméns honnörsmarsch. Skriven 1916 av Wiktor Widqvist. Detta är en s.k. virtuos marsch
och skriven i Db-dur (dess-dur) vilket
innebär att man spelar med fem förtecken, men för att göra det ännu svårare så går man över till sex förtecken i
Trion, den del av melodin som avslutar
marschen. Spelar man inte ett instrument eller om man inte kan läsa noter,
kan det va svårt att förstå. En pampig
avslutning blev det när Jan Winborg
dirigerade Under blågul fana. Jan som
till vardags är dirigent i Malmö Brass
Band
Vid pennan
Kjell-Arne Friberg
Och vid kameran
Kjell-Arne Friberg & Benny Hedenborg
Skånepolisen Sport & Fritid 2-2019
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GVI

Gruppvåldsintervention
– en studieresa till Jacksonville & New York

En tidig vintermorgon i januari stod fyra
förvirrade personer på Kastrups flygplats
med passen i högsta hugg. Biljetterna till
USA hade landat i mailkorgen kvällen innan
avresa och nu var vi äntligen på väg. Resan
som skulle ta oss till Jacksonville i Florida
och sedan New York var en av de planerade studieresorna som görs inom ramen för
piloten GVI - Sluta skjut som drivs i Malmö.

Information om projektet

"Sluta skjut" är ett samarbete mellan
polisen, kriminalvården, Malmö stad
och engagerade medborgare för att förebygga skjutningar och göra det lättare att få rätt stöd för den som vill bort
från ett våldsamt liv.
Gruppvåldsintervention är en strategi som utvecklats för att minska skjutningar och grovt våld bland kriminella
grupperingar. Strategin togs fram i USA
i början av 1990-talet av David Kennedy och National Network For Safe
Communities vid John Jay College.
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GVI har upprepade gånger demonstrerat att våldet kan minska dramatiskt
när medborgare, polis, kriminalvård och
socialarbetare går ihop för att arbeta direkt med den lilla men aktiva del
av samhället som ägnar sig åt våld och
kriminalitet i grupper. Kortfattat handlar det om att bryta den gruppdynamik
som fostrar ett våldsamt beteende och
ersätta den med en gruppdynamik som
ser och förstår de många negativa konsekvenserna som följer en våldsakt, och
fördelarna med att upphöra med våldet.
Källa: malmo.se
(Mer info finns på Malmö Stads hemsida.)
Syftet med resan var att ta del av deras
arbetssätt avseende analys av kriminella grupper som står för det grova våldet, deras utredningsverksamhet kopplat till dito samt samverkan med FBI.
Jacksonville är till ytan USA:s största
stad med ca en miljon invånare. Jacksonville har stora problem med våld-

samma gäng och de har arbetat enligt
GVI-strategin under många år därför
fanns mycket lärdom att hämta och inspireras av.
Vi var de första internationella gästerna som besökte Jacksonville. Vi blev
väldigt väl mottagna av den lokala polisen. Det varma och närmast familjära
välkomnandet mötte vi hos alla vi träffade. Den lokala polisen, sheriffen och
åklagarmyndigheten.
Vi fick möjligheten att vara med på
deras operativa möten som handlar om
pågående mordutredningar och övrigt
grovt våld. Den största skillnaden från
Sverige var den oerhört tydliga ordergivning som gavs under mötet. Varje
medarbetare svarade för sin utredning
och ordet ”Sir” återgavs efter nästan
varje mening. Trots denna tydliga hierarki upplevdes stämningen som väldigt
hjärtlig och ödmjuk. Värt att nämna är
att ”homicide unit” i Jacksonville var
bemannad med 24 stycken utredare i
Skånepolisen Sport & Fritid 2-2019

team om fyra stycken. Under 2018 var
det ca 150 gängrelaterade mord i Jacksonville.
Under en av arbetsdagarna fick vi
åka runt i Jacksonville för att se vilken
segregation som delar av USA lider av.
Det var en oerhörd skillnad mellan de
olika delarna i Jacksonville. Det sociala
skyddsnät som finns att tillgå i Sverige
är långt ifrån verkligheten i USA.
Efter tre givande dagar i Jacksonville och två mord som inträffade under
tiden som vi var där, bar det vidare till
New York för att även där ta del av deras arbete med GVI.
Polisen i New York var mer vana vid
att ha internationella gäster och tog,
likt polisen i Jacksonville emot oss
med öppna armar. När vi blev placerade i ett mötesrum sattes en film på.
Vi lutade oss tillbaka och fick se en
”reklamfilm” över New Yorks poliser
och deras polisarbete. Filmen hade
en heroisk ansats på det polisiära arSkånepolisen Sport & Fritid 2-2019
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betet och lyfte allt det viktiga arbete som vi faktiskt bidrar till. När det
gäller att hedra och skapa motivation
hos sina medarbetare har enheten för
video- och kommunikation hos NYPD
gjort ett mycket bra arbete. Filmen
var uppbyggd som vilken storfilm från
Hollywood som helst. Både i Jacksonville och i New York var det tydligt att
man hedrade kollegor som råkat ut
för olyckor eller liknande och det var
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kul att se hur de har byggt upp sina
korridorer med bilder och utmärkelser m.m.
Efter reklamfilmen fick vi närvara vid
ett operativt möte där man diskuterade den senaste tidens händelser och
hur man skall angripa den pågående
problematiken och våldet. Även här var
det påtagligt hur tydliga och korta möten de lyckades hålla genom en tydlig
struktur.

Efter tre dagar i New York var vi alla
trötta men fyllda av inspiration. Med
oss hem har vi massor av kunskap som
kommer driva polisarbetet i rätt riktning. Inte bara för Malmö utan även
förhoppningsvis för hela Sverige.

Hälsningar från
Linda, Martin, Jonas och Johan
Skånepolisen Sport & Fritid 2-2019

Några notiser!
Det var det 40:e loppet för Copenhagen marathon som averkades i perfekt
väder och ett tempo som innebar ledont efteråt. Loppet är ett mycket bra
arrangemang med en mycket trevlig
bana som innebär att man ser ”byn”
från en annan dimension!
Rekommenderas varmt!


Mats Attin

Returadress
■ Okänd ■ Avflyttad
Returpostnr och Ort…

Vi är ett gäng vandringsglada veteranpoliser i Kristianstad som träffas en gång på
vårkanten varje år, under ledning av Bo
Bengtsson. Många av oss har känt varandra
sedan 1970-talet. Stommen i gänget har sitt
ursprung i Länstrafikgruppen i Kristianstad,
som då bestod av ca 50-talet poliser. Årets
vandring genomfördes i natursköna Kjuge
Kull. Vädret var strålande och vi hade egen
fika med oss.

Vänligen Jonny Persson

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.

Bl 2214.28
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Stefan Svensson har börjat

De tre först placerade i Bedinge – Stefan Svensson, Ulf Lindström och Mats Hansson

Månadstävling 1

MPGI golfsektions första månadstävling gick traditionsenligt på Bedinge
GK. Ett startfält på 21 entusiastiska
golfare fick se resultatet av den enskildes vinterträning. Vädret var bra, banan
i ganska bra skick och bollarna slogs
som vanligt både rakt, snett och ibland
också med precision. Resultatmässigt fanns det både de som var mycket
nöjda och de som inte skött vinterträningen. Men som någon sade – det kan
bara bli bättre.
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Vinnare av första tävlingen blev Stefan Svensson tätt följd av Ulf Lindström
och Mats Hansson. Ett extra tack till
Kullebo som var en stor del i att flertalet spelare var nöjda efteråt.

Månadstävlig 2

Några veckor senare flyttade touren
vidare norrut och hamnade i Kävlinge
eller snarare strax utanför Kävlinge där
banan bjöd in till årets andra månadstävling. Poängbogey var spelformen
och 15 golfare stod redo för utslag

klockan 07.30. Det konstaterades redan på morgonen att idag hade det
varit bra att komma ihåg att ta med sig
solkräm. Den kyliga morgonen ersattes
snabbt av bländande sol och vindstilla.
Idealiskt golfväder inte minst med tanke på att banan redan så här tidigt på
året var i strålande skick.
Undertecknad gick i boll tillsammans
med Göran och Mats, en boll som tillsammans börjar närma sig 200 år i levnadsålder. Med andra ord mycket erfarenhet och rutin vilket dock tyvärr inte
Skånepolisen Sport & Fritid 2-2019

på ett imponerande sätt

Stefan vinnare – igen – ni ser väl de avundsjuka blickarna

var till någon nytta iallafall golfmässigt
denna dag. Segrare för dagen blev precis som i Bedinge Stefan Svensson som
gick in på 36 poäng och som därmed
redan har tagit ett rejält grepp om touren. Tävlingen hade dessutom ett par
delmoment där Henke lyckades komma
närmst flagg på det 11:e hålet och där
Ola skickade på en rejäl drive på det
13:e hålet och vann priset för längsta
drive.
Nu rullar touren vidare mot havet,
närmare bestämt till Lomma där ÖreSkånepolisen Sport & Fritid 2-2019

stads golfbana tar emot den 27 maj.
Hur det gick där kan du läsa om i ett
senare nummer av Skånepolisen Sport
& Fritid.

För Bedinge
Stefan Nord
För Kävlinge
Lars Mahler
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FINN FEM FEL

i samarbete med Mediahuset i Göteborg AB, www.mediahuset.se
Ringa in, på den översta bilden, de 5 detaljer som är borta.
Inskickat av:
��������������������������������������������������������
Namn

��������������������������������������������������������
Gatuadress

��������������������������������������������������������
Postnummer och Ort

��������������������������������������������������������
E-post

Skicka in ert svar till:

Skånepolisen Sport & Fritid

c/o Mediahuset i Gbg AB, avd syd
Tågmästaregatan 7
233 43 Svedala
senast den 30 augusti 2019
Tävlingen är till för tidningen Skånepolisen 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 16,
där den presenteras.

Vinnarna och den rätta lösningen från förra numret:
1. Tommy Larsson
Kivik

1

3

2

2. Göran Aronson
Sjöbo
3. Nils-Ingvar Olsson
Lomma
45 svar skickades in.
De tre vinnarna får varsin
bok. (bild till vänster)
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