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I region Syd har vi nyligen genomfört trygghetsundersökning-
arna för 2018. Resultaten är som väntat och ganska likt förra 
årets resultat. Både den anmälda och den faktiska brottslighe-
ten går ned i Malmö medan otryggheten fortsatt ligger kvar på 
en förhållandevis hög nivå. Förtroendet för polisen blir stän-
digt högre och jag vill inbilla mig att vi gör rätt saker inom poli-
sen, inte minst avseende den grövre kriminaliteten. 

När kriminalvården ständigt signalerar bristen på häktes- och 
fängelseplatser så är det ett mått på polisens effektivitet. Vi 
har just nu 20 häktade i 10 mord vilket tyder på att polisen är 
framgångsrik inom utredningsverksamheten. Vi ska dock vara 
ärliga att säga att våra prioriteringar är stenhårda vilket såklart 
får konsekvenser för mindre allvarlig kriminalitet. 

Det är därför extra glädjande att vi får betydande tillskott på 
ny personal, nu senast 47 polisaspiranter till Malmö. Det är så-
dana tillskott som också gör att MPGI växer i medlemsantal. 
Samtidigt så har vi sagt att vi ska vara lyhörda för nya moder-
na sporter, t.ex. padel. En diskussion om detta kommer att ske 
vid vårt årsmöte som vi ämnar avhålla i matsalen på RCM, den 
13 februari, kl 17.00, se särskild kallelse i tidningen.

En trotjänare i vår styrelse har annonserat utväxling vilket han 
gör med stor heder. Lars Mahler, som varit vår redaktör under 
flera år, har bestämt sig för att trappa ner inför sin sista tid 
inom polisen. Tack Lars för allt gott samarbete önskar vi från 
styrelsen.

Slutligen tillönskar vi från styrelsen Er alla en God Jul och ett 
Gott slut på 2018 och hoppas samtidigt på en fin vinter i vin-
tersportens tecken. När vi hade en väldigt varm sommar kan-
ske vi får en väldigt kall vinter. Vi får se vad pulkabacken har 
att erbjuda.

Styrelsen i MPGI genom

Ordförande MPGI

Ledare

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

Vi ser ljuset i tunneln!

skanepolisen.se

nummer  4-2018
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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.

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

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

Bowling (vilande)
Sektionsansvarig:
Thomas Stenbeck
thosten@glocalnet.net

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

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

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

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

Sektionsansvarig damer:
Anna Palmblad
anna.palmblad@polisen.se

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

Ishockey/rinkbandy
Sektionsansvarig:
Rasmus Andersson
rasmus.andersson@polisen.se
0730-60 85 96

Innebandy
Sektionsansvarig herrar:
Patrik Lundström
Sektionsansvarig damer:
Karin Lago

Padel
Sektionsansvarig:
Henrik Rosberg
0733-48 37 74
henrik.rosberg@polisen.se
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När du läser detta är det snart jul igen. 
SNART JUL IGEN. Ännu ett år som swi-
shade förbi i ett rasande tempo. Julen 
brukar dock vara en av årets absoluta 
högtider och för egen del blir denna julen 
väldigt speciell eftersom det är första året 
med vårt lilla barnbarn. Visst är det väl 
så att julen framförallt är barnens högtid 
men den innehåller förhoppningsvis också 
mycket glädje och samvaro för oss alla.

Julen innebär också att det är tid att 
skriva önskelista och i år har jag ett 
speciellt önskemål högst upp på min 
lista. Jag önskar mig en ny chefredak-
tör/redaktionssekreterare eller snarare 
önskar en ny sådan till vår tidning. An-
ledningen är att jag har meddelat sty-
relsen att jag önskar att stiga av upp-
draget och jag kommer även att gå ur 
styrelsen. Således är detta julnummer 
det sista som jag ansvarar för. Skälet är 
av högst personlig karaktär och handlar 
om att skala bort en del åtaganden för 
att kunna prioritera annat som just nu 
har ett högre personligt värde.

Samtidigt är det med ett visst vemod 
jag hoppar av det uppdrag som jag 
ägnat 5 år åt och som tillsammans 

med de som har ett finger med i ska-
pandet av tidningen har resulterat 
i ett 20-tal tidningar. Jag gjorde en 
liten tillbakablick i tidigare utgivna 
nummer och jag kan inte annat än 
säga att jag är stolt över resultatet 
och det som har varit samtidigt som 
jag är hoppfull om att en ny kraft med 
nya idéer tar vid och driver och ut-
vecklar tidningen ytterligare.

Vem det än blir så kan jag lova dig ett 
gott och glatt samarbete med Annika 
och Magnus från företaget Mediahu-
set som är de som rent faktiskt ser till 
att det blir en tidning av alla de artik-
lar, bilder och texter som du/ni skickar 
in för publicering. Jag kan också lova 
dig ett varmt välkomnande till MPGI-
styrelsen där Stefan Sintéus håller i 
ordförandeklubban i en styrelse med 
mycket trevliga medarbetare. Vill du 
veta lite mer om styrelsen så gå in på 
adressen skanepolisen.se och leta dig 
fram till nummer 2 för i år under länken 
tidningsarkiv där styrelsen blev presen-
terad.

Samtidigt måste jag passa på att tacka 
för alla de läsvärda artiklar som ni har 

skickat in och som har gjort att vi har 
kunnat göra den fina tidning som Skå-
nepolisen Sport & Fritid är idag. För 
egen del kommer jag naturligtvis att 
fortsatt vara medlem i MPGI, något jag 
varit sedan 1980 och haft så mycket 
glädje av och jag kommer även att fort-
sätta skriva och bidra med artiklar till 
kommande nummer.

Nu stundar julen och denna julen eller 
åtminstone julafton är hela familjen le-
dig. I år kommer inte tomten att stå i 
centrum och ingen av oss andra heller 
utan jag skulle tro att lilla Tilde kommer 
att stjäla all uppmärksamhet, knappt 5 
månader som hon är. Hon kommer inte 
att skriva någon önskelista, åtminstone 
inte i år men jag är övertygad om att 
hon önskar att farfars lista skall slå in 
till glädje för oss alla i MPGI – Malmö-
polisens Gymnastik och Idrottsförening. 

Återstår bara att önska er alla en God Jul 
och ett Gott Nytt År och ett stort Lycka 
Till, till tidningens nya chefredaktör.

Lars Mahler
Chefred. & redaktionssekr.

Mahler begär ordet

Tack för mig!

God Jul & Gott Nytt År!
önskar redaktionen
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Padel - den nya folksporten

Diamant

Droppe

Runt
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Jag har arbetat som polis i Malmö i 14 år, 
och började som alla andra gjorde på den 
tiden i uniform och radiobil. 2010 fick jag 
tjänst på Malmös narkotikasektion och 
sedan 2013 är jag på RUE och utgår från 
Malmö.

Som 7-åring började jag spela ten-
nis i Lund. Det tog inte lång tid förrän 
det blev det roligaste jag visste. Som 
12-åring började jag tävla och fram till 
gymnasiet tränade och tävlade jag bara 
i Sverige. Vid 19-års ålder flyttade jag 
till USA och tävlade för ett universitet. 
Det blev mycket tennis med träning 15 
timmar i veckan och fys på helgerna. 
Collegetennis innebär väldigt mycket 
nöje men också grymt mycket slit och 
när jag flyttade hem, efter 4,5 år, la jag 
mina racketar på hyllan. Jag hade spelat 
för mycket och blivit trött på sporten.

För ganska exakt ett år sedan pro-
vade jag padel för första gången och 
blev biten direkt. En otroligt rolig och 
social sport där bollkänslan och blick-
en för spelet är viktigare än den fysis-
ka statusen. Jag har spelat aktivt i två 
ligor, Staffanstorp och Lund men då jag 
jobbar oregelbundna tider blev det för 
mycket flyttande av matcher varför jag 
nu bara spelar i en liga, Lund.

Tankar om padelsektionen
I dagsläget finns det många aktiva pa-
delspelare hos Malmöpolisen. Många 
av dessa är redan idag aktiva i en rad 
olika padelligor och padelstegar i Skå-
ne. Det positiva med att samla padel-
spelarna i en sektion är att det under-
lättar att hitta motstånd. Det möjliggör 
också internt stegspel och kamper 
mellan polisområdena. Det finns också 
sektioner i flera av Skånes polisområ-
den, bland annat i Lund. Jag vet att de 
tävlingsinriktade spelarna i övriga ak-
tiva områden är sugna på att utmanas! 
Sporten har redan växt sig så stor att 
det anordnas polis-SM i padel. Natur-
ligtvis bör också Malmöpolisen repre-
senteras där under "MPGI".

Vid bra intresse skulle det också vara 
möjligt med en eller flera padelresor till 
Spanien. Redan idag är det enkelt att 
själv anordna en resa dit med bra boen-
de och tillgång till padelbanor.

Vad är padel?
Jag skulle vilja säga att padel är den 
snabbast växande sporten i Sverige 
just nu. Nya padelbanor byggs och 
poppar upp som svampar runt om i 
Sverige. På kort tid har föreningar som 

PDL Center, Padel of Sweden, Clip 'n 
Climb expanderat. Känslan är att padel 
är en ny folksport med en jätteportion 
av socialt innehåll. Även rackethallar 
som Victoria stadion, Bellevuestadion 
och Hyllie racketcenter har utökat sitt 
racketsport utbud med padel.

Padel (eller padeltennis) är en racket-
sport som kan ses som en blandning 
mellan tennis och squash. Det spelas 
på en plan med två planhalvor avskil-
da av ett nät, precis som tennis. Det är 
dock tillåtet använda sig av väggarna i 
spelet, vilket liknar squash.

Trots det snabba spelet är padel gan-
ska enkelt att lära sig. Extremt socialt då 
man oftast spelar dubbel. Oavsett fysik 
och styrka kan man få till ett bra, snabbt 
och spännande spel. Sättet att räkna på 
är precis som i tennis; poäng, game, set.

De ledande nationerna i världen är 
idag Brasilien, Spanien och framförallt 
Argentina.

Spelplanen
En vanlig padelplan har måtten 10x20 
meter och omges av väggar, på denna 
plan spelar man alltid dubbel. Baktill, 
och en bit på sidorna är det glasväg-
gar. På resterande del av sidorna är 
det galler. Även väggarna får användas 
i spelet. Planhalvorna avskiljs av ett 
nät, precis som i tennis. Serverutan är 
5 meter bred och knappt 7 meter lång. 
Padel kan även spelas i singel, men då 
spelar man på en mindre plan. Planen 

för singel är smalare och har måtten 
6x20 meter.

Padelracket
Ett padelracket består inte av strängar 
som i exempelvis tennis och squash, 
utan är gjord av kompositmaterial där 
slagytan har hål i sig. Att det inte är 
strängar gör att bollträffen inte får sam-
ma kraft och det blir en dovare träff.

Ett padelracket har normalt sett en 
tjocklek på knappa 4 cm. Avancerade 
spelare har ofta något tjockare/tyngre 
racket för att få mer kraft. Till nybörjare 
rekommenderas ett tunnare och lättare 
racket för att få mer kontroll.

Det finns i huvudsak tre olika former 
på padelracketar; runda, diamantforma-
de och droppformade. Bäst kontroll har 
de flesta med ett runt racket, därför re-
kommenderas det till nybörjare. Avan-
cerade spelare ser man ofta med ett 
diamantformat racket. På ett diamant-
format racket är bästa träffstället högre 
upp och spelaren får då mer kraft i sina 
slag. Racketarna som är formade som 
en droppe är ett mellanting och brukar 
rekommenderas till medium/avancera-
de spelare.

Vid frågor om sektionen återkom gärna 
via outlook eller ring! (se info sid. 2.)

Må väl och vi ses på banan!

Henrik Rosberg

Skiss över spelplanen som används vid dubbelspel.
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Med cyklarna på biltaket - nyservade 
med nya däck och drivlinor började en 
ensam bilfärd från Malmö till Örebro och 
Sörbybacken som var arrangör för Brand- 
och Polis-SM i cykel 2018.

Precis som tidigare upplägg var det 
tempolopp dag ett och MTB dag två. 
Egentligen är favoriten linjelopp men 
med tillfälliga tempopinnar och tre 
tempotävlingar som förberedelse var 
känslan god och målet en pallplats.

Vad gäller MTB var ambitionen hög 
och även här en pallplats målet. Efter 
drygt 50 mil i bilen kunde jag äntligen 
checka in på Eurostop i Örebro. Rum-
met var bra och det fanns plats för att 
rigga för en ”meckarhörna”. Enligt plan 
var det att snabbt lasta av cyklarna för 
att ta sig ut och reka tempobanan.

En bilfärd på cirka tio minuter ut ur 
stan tog mig till starten och banan som 

var dryga 18 km och precis som bruk-
ligt är med en vändpunkt vid hälften. 
Efter att ha kört banan med bil kun-
de jag konstatera att det var en snabb 
bana men med en slakmota på slutet,  
här skulle benen skrika och visa vilka 
som disponerat loppet bäst.

Efter rekognosering var det tillbaka 
till hotellet för att kolla över cyklarna 
och äta för att ladda upp inför morgon-
dagen. Som förväntat uteblev sovmor-
gonen, istället blev det en tidig frukost 
för att snabbt byta om och ta sig ut till 
MTB-banan och reka. Dagen hade se-
dan länge lovat regn men morgonen var 
ljus och med stort hopp om att slippa 
köra i lera lastades cykeln på bilen.

Väl på plats höll banan på att snitslas 
och jag fick två hela varv innan det var 
dags att avrunda. Reket kunde samman-
fattas med att det var en teknisk bana 
som vid väta skulle vara väldigt utma-

nande. Tillbaka till hotellet för dusch 
och lunch, därefter lasta ”tempocykeln” 
på bilen och köra ut till starten. Precis 
som lovat kom regnet i samma ögon-
blick som jag satte upp cykeln på taket.

Väl ute på banan var det regn och 
blåst, men inte så mycket som utlovat. 
Det blev att stå under paraply vid för-
beredelserna och omklädnad. Min start 
var satt till kl. 13:34 - en minut mel-
lan varje tävlande - blandat Polis och 
Brandman, män och kvinnor.

Kort uppvärmning och vid start vi-
sade det sig att startande framför mig 
hade utgått, alltså ingen att jaga. Jag 
släpptes iväg och taktiken för de dryga 
18 km var bestämda sedan länge, hålla 
jämn kraft och inte bränna mig på vä-
gen ut till vändningen. Taktiken höll och 
jag kunde spurta över mållinjen med en 
bra känsla i kroppen. Extra skönt efter 
att ha kört om två (!) andra cyklister.

Stefan Olofsson
– svensk polismästare i cykel
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Regnet tog i och det blev snabbt om-
byte till torra kläder innan det var till-
baka till samlingen på Sörbybacken där 
det serverades hamburgare i avvaktan 
på resultatet. Då regnet tilltog blev det 
en mindre prisutdelning inomhus där 
samtliga tävlande stod och småhuttra-
de. När resultaten meddelades stod jag 
som segrare i H20 Polis på tiden 27.04 
och med en snitthastighet på 42 km/h.

På kvällen hölls en kamratmåltid på 
Sörbybacken, hemlagad kebab med 
pasta. Det blev en tidig kväll för samt-
liga och tillbaka till hotellet för att sova 
och ladda inför morgondagens race. På 
dagen och morgonen för MTB-loppet 
var det uppehåll och solen var på väg 
igenom de mörka molnen. Det hade 
dock regnat hela gårdagen och under 
natten. Precis som reket hade visat var 
banan lerig och svårkörd.

Flera deltagare hade inte provkört ba-
nan tidigare utan fick möjlighet för det-
ta på morgonen innan första starten kl. 
10:00. Flera som testade banan tyckte 
den var för svår och kom inte runt utan 
att behöva gå längre sträckor. Detta 
gjorde att de valde att inte komma till 
start. Man beslutade även att minska 
antalet varv från fem till fyra.

När starten gick kl. 11:00 var vi 25 
st, skulle varit 35 st, blandat Polis och 
Brandmän. Jag kom iväg bra och gick 
in i skogen som femma. Under varv tre 
gjorde jag en mindre vurpa men kom 
snabbt upp på cykeln igen. Jag kör-
de upp mig en placering och gick i mål 
som fyra totalt och på en andra plats i 
H30 Polis.

Det var en svår bana, mest på grund 
av det dåliga underlaget, men jag tog 
mig helt runt och behövde inte hoppa 
av cykeln mer än när någon framför fick 
problem. Precis som efter tempoloppet 
bjöds det på lunch, pytt i panna och 
därefter prisutdelning.

Det var ett mycket bra arrangemang 
och som vid många andra arrangemang 
är det sed att lämna över arrangörska-
pet på plats och detta gjordes till Gö-
teborg som kommer arrangera cykel 
SM 2019. Då med ett GP-lopp istället 
för tempo och en snabbare MTB-bana 
i Skatås.

Tilläggas bör att jag i och med med-
aljerna samlat ihop mer än 30 Polis-
mästerskapspoäng och erhållit  Sto ra 
Grabbars Märke från Svenska Polis id-
rottsförbundet.

Stefan Olofsson
”Stor Grabb”
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För ca 20 år sedan, i samband med en i 
raden av alla oönskade och omvälvande 
omorganisationer, skapades föregångaren 
till dagens POSS. Vi kan kalla det origina-
let.

Sammanslagningen av Trelleborg och 
Ystad blev inledningsvis ett påtvingat 
äktenskap där kärleken inte var besva-
rad från något håll. Det omaka paret 
var totalt osynkat och det knakade re-
jält i fogarna. Det var ett dagligt gnabb 
de båda makarna emellan. Storebror 
blev också plötsligt lillebror, vilket 
komplicerade förhållandet ytterliga-
re. Administrationen med ledning och 
kriminaljour permanentades österut 

och hindren tycktes oövervinneliga. 
Industri staden skulle paras ihop med 
den pittoreska småstaden i öster, som 
ju hade en helt annan social struktur 
bland befolkningen än vad som var fal-
let västerut. Förutsättningarna för ett 
långvarigt och lyckligt äktenskap tyck-
tes vara ytterst begränsade.

Revirpinkande och prestige, falskhet 
och elakheter, präglade vardagen och 
många bittra kollegor gjorde sitt ytters-
ta för att förstöra möjligheterna till ett 
lyckligt och harmoniskt förhållande.  
Några påhittiga kollegor (med glimten 
i ögat) byggde t o m en symbolisk mur 
ut med väg 9 i Hörte för att markera 

avstånd mot den nya och ovälkomna 
partnern. Skilsmässan stod onekligen 
för dörren.

Plötsligt klev två entreprenörer fram 
ur stridsdammet, fast beslutna att för-
ändra och påverka det hopplösa läget. 
De var en sorts äktenskapsförmedlare, 
två prestigelösa gentlemän, med käns-
la för verksamhetens bästa. Det var två 
brobyggare* av yttersta rang som var 
med vid fredsförhandlingarna och som 
tillsammans skrev under fredsavtalet 
mellan Väst och Öst och som så små-
ningom utmynnade i ”Slaget om Syd-
kusten”. I fredsavtalet undertecknades 
en lösning som skulle tina de frostiga 

Slaget om sydkusten
– en tradition som skapar bättre förutsättningar i vardagen

Lag Väst
Övre raden från vänster: Jonas Larsson, Joel Jakobsson, Stefan Friberg, Wolf Lendt och Marcus Andersson.
Främre raden från vänster: Mats Jennby och Jukka Ylitepsa. Saknas på bilden: Victor Gupta.
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Greensome match, förmiddag

1. Marcus Andersson/Mats Jennby (VÄST) – 
Anton Garpevik/Carl Palmaer (ÖST) 8/6

2. Stefan Friberg/Jukka Ylitepsa (VÄST) –
Hasse Persson/Mats Löfqvist (ÖST) 4/2

3. Jonas Larsson/Wolf Lendt (VÄST) –
Mikael Björk/Örjan Odèn (ÖST) 3/2

4. Gert Thorlund/Claes Erlandsson (ÖST) –
Joel Jakobsson/Victor Gupta (VÄST) 6/4

Singel match, eftermiddag

1. Anton Garpevik (Ö) – Marcus Andersson (V) 2/1

2. Hasse Persson (Ö) – Stefan Friberg (V) 4/3

3. Jonas Larsson (V) – Mikael Björk (Ö) 5/4

4. Jukka Ylitepsa (V) – Mats Löfqvist (Ö) 5/3

5. Gert Thorlund (Ö) – Mats Jennby (V) 5/4

6. Joel Jakobsson (V) – Claes Erlandsson (Ö) 3/1

7. Örjan Odén (Ö) – Victor Gupta (V) 8/6

8. Wolf Lendt (V) – Carl Palmaer (Ö) 4/2

förbindelserna och underlätta arbetet i 
vardagen. Mats Jennby och Patrik Ahr-
lin ville se förbrödring och nyckeln var 
ett idrottsutbyte.

På hösten 2002 spelades så den första 
golftävlingen mellan Väst (Trelleborg) 
och Öst (Ystad). Detta har sedan ut-
mynnat i en årligen åter-
kommande och välkom-
men tradition och som är 
en lagtävling över 36 hål 
med sammanlagt åtta spe-
lare i varje lag. Det är när-
mast att beteckna som en 
form av ”Ryder Cup” i mi-
niatyr. Noterbart är att två 
kollegor som var med vid 
det första tillfället, Woffe 
Lendt och Mats Jennby, 
fortfarande är ”still going 
strong” och är med och bi-
drar till Västs segrar och till 
en bättre polisvardag. ”Slaget om Syd-
kusten” är en fantastisk tradition som vi 
tillsammans lyckats bevara och utveck-
la och som alla inbitna golfare i Trelle-
borg och Ystad gärna vill vara en del av.
När hösten precis gjort sitt inträde så 

utkämpades slaget för 17 gången i ord-
ningen i det böljande och sköna skån-
ska landskapet strax norr om Alstad. 
Tidigt på morgonen radades trupperna 
upp på första tee och det kom att bli en 
jämn strid, ända in på mållinjen. Öst var 
i brygga under hela förmiddagen, men 
slingrade sig ur greppet. Hasse Persson, 

som är en föredömligt skicklig general, 
manade framgångsrikt på sina trupper. 
Öst fick luft under vingarna och vår 
stridshingst, Marcus Andersson, stu-
pade mot ett övermäktigt motstånd. 
Persson själv gjorde livet surt för vår 

fältmarskalk, Stefan Friberg, och denne 
fick till slut kapitulera i deras inbördes 
uppgörelse. Friberg hade dock några 
ess i rockärmen som han sparat till slu-
tet av drabbningen. Avgörandet kom 
också att ske först mot slutet. När Öst 
blottade strupen var inte Joel Jakobs-
son och Woffe Lendt sena att avsluta 

Östs sista stridslust med 
en skön blandning av ung-
domlig frenesi och kylig 
rutin. Segern för Väst var 
den 11:e i ordningen och 
nu är ställningen totalt 
11-6 i Västs favör.

Att idrotten förbrödrar var 
både Mats och Patrik väl 
medvetna om när de sjö-
satte ”Slaget om Sydkus-
ten” 2002. Har då deras 
fredprojekt gjort någon 
skillnad i vår vardag? Tvek-

löst! Det är min absoluta och innersta 
övertygelse. Relationerna har förbätt-
rats och prestigen har lagts åt sidan.

Nedtecknat av
Jonas Larsson (Väst)

På golfbanan må vi
vara bittra fiender,
men i polisvardagen

kämpar vi sida vid sida.

* Bro = ett byggnadsverk som leder en väg över ett hinder.

Matchresultat

Trelleborg

Ystad
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Karin Lundqvist
En höstkväll 2017 lyssnade jag på ett 
föredrag om åderbråck efter att ha läst 
om det i en tidningsannons. En kirurg 
föreläste om detta föga sexiga ämne 
i Slottsstaden inför många åhörare, 
bland andra Karin. Under föredraget 
flög tankarna iväg, och jag tänkte på 
Karin som studsat omkring på hårda 
golv, pangat på fjäderbollar, tagit lob-
bar och stoppbollar från sida till sida. 
Nu hade hon fått betala sitt pris i form 
av synliga ådror på vaderna. Den vakna 
läsaren vet/förstår att det handlar om 
badminton. Hur bra var hon egentligen? 
Jag ringde upp henne.

Här är hennes berättelse
Karin började i unga år med valet fot-
boll, blev uttagen till Skånelaget, men 
slog över samtalet till sin favorit sport.

Läs här: 8 lag-SM-guld, 5 landskam-
per, 1 lag-EM-guld, runt 20 polis-SM-
guld och representerat båda Malmö-
föreningarna SMASH och AURA. Karin 
berättar stolt att hon har två söner som 
spelar på elitnivå.

En gång vid fikabordet på Central-
vakten berättade en manlig kollega 
hur bra han var i badminton. Karin som 
håller en betydligt lägre profil, blev ut-
manad och de båda skulle spela om en 
flaska vin. Bollarna som den manlige 

Triss i damer
– och några historier de berättade för mig

Karin Lundqvist. Anna-Karin Cavalli-Björkman. Eva Winqvist.

kollegan fick, kunde räknas på ena han-
dens fingrar. RIDÅ!

Anna-Karin Cavalli-Björkman
Anna-Karin sprang fort och länge… En 
gång sprang hon företagsstafetten i Pil-
dammarna, där polisen vann. Anna-Ka-
rin kunde inte låta bli att nämna för en 
betydligt yngre piketsoldat följande: ”Är 
det inte konstig att en gammal tant som 
jag har bättre tid än piketkillarna?”. Hon 
fick ett snabbt och snärtigt svar:

”Hur mycket tar du i bänkpress då?” 

Vi var ju dock i samma lag och vunnit, 
så allt var frid och fröjd” skrattade hon.

Hej Schweiz!
Vid ett tillfälle deltog Anna-Karin i po-
lis-EM i terränglöpning, som gick av 
stapeln i Genève. En både socialt och 
idrottslig upplevelse, minns hon. ”När vi 
ändå var där passade vi på att ställa upp 
i ett millopp och runt Genevèsjön”. An-
na-Karin vann, fick en mountinbike och 
som hon inte utan problem fick hem 
på planet. Anna-Karin avslutar sitt brev 

Anna-Karin och Eva kokar ihop något! Taktik eller alla loppen de tänker anmäla sig till; Tjejmilen, 
Vårruset, Tösamilen, Blodomloppet eller?
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med, att hon ett par gånger vann Tösa-
milen och vårruset.

Trots allt är ju den stora behållningen 
allt kul man fått vara med om! Alla roli-
ga gympor vi haft t ex träningen gör un-
derverk både fysiskt och psykiskt. An-
na-Karin berättar stolt att hennes dotter 
går polisutbildningen i Växjö och har bli-
vit värvad av handbollsklubben där.

Eva Winqvist
Har en tvillingsjäl i Anna-Karin. Båda har 
massor av Drakbåtstävlingar vid Malmö-
festivalen, vid rodret eller i båten. De 
har sprungit många lopp för MPGI, och 
handbollen har också lockat damerna. 

Eva som målvakt i MBI (näst högsta di-
visionen) och KFUM Malmö. 1967 blev 
det Bengt Månsson och ”Hästö” som 
fick glädjen att ha Eva i sitt lag! Sedan 
blev det fyra polis-SM, där Eva ett år 
blev utsedd till bästa spelare!

Låt oss börja från början. Eva väx-
te upp i en idrottsfamilj och fick gener 
som lämpar sig för idrotten. Pappa Gös-
ta ”Bräda” Persson var en legendarisk 
allsvensk domare. Han gick på fotbolls-
match med Stefan Winqvist, där Ste-
fan kritiserade domaren. Svärfar talade 
och sade: ”Döm själv, då”! Vilket Stefan 
gjorde med bravur och blev själv all-
svensk fotbollsdomare!

Evas mamma gympade tills hon fyllt 
90 år! Nu är vi inne på rätt spår igen 
Eva! 1993 blev Eva svensk klassiker (40 
mil cykling runt Vättern, ett Lidingölopp 
3,5 mil, Vansbrosimning i kallt vatten 
och Maratonlöpning på 42195 meter 
under samma år!!!

Eva kan precis som de andra damer-
na glädjas åt sina ättelägg (barn). Patrik 
tränare i allsvenska Trelleborgs FF och 
Brommapojkarna, och Markus som spe-
lare i MFF:s ungdomslag och Lunds BK.

Jyet

Anna-Karin springer i mål i Tjejmilen.

Karin mottager det legendariska "Palles Puss-Pris". Eva på väg att starta.
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– TRILOGIN är inspirerad av historiska och nutida 
händelser som vävts samman till en spännande 
berättelse i högt tempo, inleder Fredrik. 
– Jag har lagt otroligt mycket tid på researcharbetet. 
Men att det skulle få så stort inflytande på handlingen 
och leva sitt eget liv hade jag inte vågat drömma om. 
Ibland har det stämt så väl att det känts riktigt kusligt, 
fortsätter han.

I Osynlig Makt får vi följa Marcus Eriksson och 
hans tidigare poliskollegor Peter och Sara som startar 
en privat utredning för att nysta i sin kamrats mörka 
förflutna. Snart upptäcker de att något inte är som 
det ska. Att en farlig och mäktig motståndare, med en 
historik långt tillbaka i tiden, rör sig i kulisserna kring 
Marcus. De inser också att de inte kan lita på någon 
och att fienden finns mitt bland dem.

Ett exempel på en nutidshistorisk händelse som 
läsaren får ta del av i Osynlig Makt är när M/S Estonia 
förliste i Östersjön 1994. Fredrik berättar: – Det är 
mycket som är oklart när det gäller Estoniakatastrofen 

och vad som verkligen hände den där natten. I min 
berättelse har jag valt en alternativ sanning som 
bygger på observationer som gjordes innan, när och 
efter färjan förlist, säger han. – Naturligtvis har jag 
tagit mig vissa friheter men det som känns viktigt för 
mig är att händelserna som utspelar sig i böckerna 
känns trovärdiga. Lyckas jag med det och ger läsaren 
en spännande och intressant berättelse som väcker 
tankar, då är jag nöjd, fortsätter Fredrik.

M/S Estonia är bara ett av många nutida och 
historiska exempel som J.F Hansson har vävt in i 
böckerna Osynlig Makt och det senaste tillskottet 
Symbolens Skugga, som båda är fullspäckade med 
snabba händelseutvecklingar, action och mysterier. 

Att vi har fått en ny stjärna på den skånska 
författarhimlen råder det inga tvivel om. Så lägg 
namnet J.F Hansson på minnet. Dessutom kan vi på 
redaktionen avslöja att författaren redan är en bra 
bit på väg med den tredje och sista delen i trilogin. 
Spänningen är olidlig!

 

2016 SLÄPPTE J.F HANSSON SIN DEBUT – DEN KRITIKERROSADE 
SPÄNNINGSROMANEN OSYNLIG MAKT. NU ÄR HAN TILLBAKA 
MED SYMBOLENS SKUGGA. EN RAFFLANDE FORTSÄTTNING 
PÅ TRILOGIN BLODSBANDSKRÖNIKAN OM DEN TIDIGARE 
ELITSOLDATEN OCH KRIMINALPOLISEN MARCUS ERIKSSON. 
BÖCKERNA UTSPELAR SIG BLAND ANNAT I TRAKTERNA KRING 
TRELLEBORG, MALMÖ & LANDSKRONA.

BLEV TILL TVÅ BLADVÄNDANDE 
SPÄNNINGSROMANER.

HUR RESEARCH 
& FIKTION 

Foto: A
nders W

ejheden

J.F HANSSON – En ny stjärna på den skånska författarhimlen. 

OM BOKEN: 
Efter den tumultartade upplösningen på Valåsens gods, huset som sprängdes på 
Limhamn och mellanlandningen på skyddsgården i Dörröd skickas Marcus och 
kollegorna utomlands för att förbereda sig inför kampen mot organisationen. Under 
arbetet med att kartlägga och komma underfund med hur allt hänger ihop inser de 
snart att brödraskapets nätverk, resurser och historik är långt mer skrämmande än 
de först trott. Det börjar även gå upp för dem att de befinner sig mitt i en utstuderad 
plan vars förödande konsekvenser kommer bli oöverskådliga om den sätts i verket. 
Marcus, Sara, Peter och Maria kastas in i en febrig kamp mot klockan för att förhindra 
en stundande katastrof. Kommer de hinna i tid? Och vem kan de egentligen lita på?

BOKTIPSET!
Titel: Symbolens Skugga. 
Del 2 i Blodsbandskrönikan.
Författare: J.F Hansson.
Förlag: Kräm Kommunikation. 
www.jfhansson.se
ISBN: 978-91-983145-2-6

”EN RIKTIGT SPÄNNANDE 
actionthriller där det känns som 
att Carl Hamilton hoppat in istället 
för Robert Langdon i Änglar och 
demoner.”
– bokstapeln.se

”EN SANN BLADVÄNDARE! 
Borde bli en given succé bland 
alla som suktar efter fartfyllda 
spännings romaner späckade med 
action.”
– ibokhyllan.blogspot.se

”EN FANTASTISK BLADVÄNDARE 
med spännande cliffhangers, snabba 
händelse utvecklingar, fullspäckat 
med action och mysterier. Jag fick 
Dan Brown vibbar.”  
– Bokbloggen Zelly

SAGT OM OSYNLIG MAKT, DEL 1 I BLODSBANDSKRÖNIKAN:

 Osynlig Makt blev bland annat utsedd till Årets Spänningsroman 2016 av bokbloggen ibokhyllan.
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Historia
Det hela började 2009. Eller egentligen 
innan det. Det fanns då, liksom nu, två 
olika polisanknutna golftourer med säte 
i Malmö. MGPI-touren och LKC-Tour-
en. Den senare bytte senare namn till 
Ditec-Touren med det är en helt annan 
historia. Hur som helst så fanns där lite 
spänningar tourerna emellan. LKC-spelar-
na tyckte att MPGI:arna var lite av para-
grafryttare med pressveckade byxor och 
näsan i vädret medan MPGI:arna tyck-
te LKC-touren var lite Kalle Anka med 
skänkta puttar och pilsnerboll på ettan. I 
stort sett ingen deltog på båda tourerna.

Men så tröttnade Mats Hansson på 
detta tjafs och kom på den briljanta idén 
med en lagmatch tourerna emellan. Sagt 
och gjort lyfte han luren och slog Mats 
Lindh en pling. De båda kom överens 
om formerna och bana samt datum be-
stämdes. Dagen blev mycket lyckad och 
redan i samband med eftersnacket per-
manentades denna tävling. Det var även 
då tävlingen döptes. Sedan dess turas 
tourerna om att arrangera Cup of the 
Cops, första torsdagen i september. Hur 
uttagningarna till lagen sker är lite olika. 
För MPGI:s del är det de sex främst pla-
cerade på touren efter fyra spelade må-
nadstävlingar samt två wildcards.

Idag är det flertalet spelare som del-
tager på båda tourerna. Gamla fördo-
marna lever kvar, men ses numera mer 
som hjärtliga skämt. Skänkta puttar? 
Tsss!

2018 års Cup of the Cops.
Ditec-touren arrangör. De hade valt 
Trelleborgs GK som arena. En ganska 
trixig, inte så lång och framförallt helt 
platt bana vilket borde passa de något 
äldre spelarna från Ditec. Väderleken 
var god med fint soligt sensommarvä-
der och vindstilla. Vindstilla på Trelle-
borgs GK innebär för den som inte spe-
lat den, 12-15 sekundmeter vind.

Efter de sedvanliga morgonhälsning-
arna bestående av mer eller mindre 
dolda psykningar var det så dags att 
dra igång. Tvåmannascramble, en förlå-
tande variant på parspel, där man hela 
tiden får välja den bästa bollen av två 
försök tills bollen är i hål och resultatet 
jämförs med motståndaren. När man 
leder med fler hål än det går att ta igen 
har man vunnit matchen. Vid lika delar 
man poängen. Mats Hansson och Hen-
rik Stenberg hade skött sin uppvärm-
ning med bravur och chockade sina 
motståndare med att göra en eagle på 
hål 1, dvs tre slag på ett par5hål. Im-

ponerande! De vann också sin match 
liksom Stefan och Stefan där Stefan var 
den aggressive medan Stefan räddade 
upp dem i svåra situationer, en vägvin-
nande kombination. Övriga två matcher 
gick till Ditec-touren. 2-2 efter morgo-
nens spel.

Lunch!
Torsdag innebär ärtsoppa och pannka-
kor och denna dag utgjorde inga undan-
tag. Rejäla bitar fläsk i och stark skånsk 
senap. Mycket gott. Att sitta utomhus i 
solsken med havet som utsikt gör också 
sitt till. ”Världsklass” som MPGI-spela-
ren Palle skulle uttryckt det.

Eftermiddagens singelspel blev ock-
så en spännande historia. De tre första 
bollarna resulterade i två segrar till var-
dera lag och två oavgjorda matcher. 5-5 
innan sistabollen kommit in. I den vann 
Stefan Svensson sin match medan Ste-
fan Nord delade sin. Slutresultatet blev 
alltså MPGI-seger med 6,5p mot Ditecs 
5,5. MPGI får alltså för tionde året i rad 
lämna in pokalen för gravyr. Men vem 
vet? Kanske kommer Ditecs första in-
gravering nästa år?

CD
Lagkapten MPGI

Cup of The Cops

14 Skånepolisen Sport & Fritid 4-2018



Den nya grenen i Svenska polismästerska-
pet, rullskidor kördes för andra året i rad. 
Det är en tävling som är integrerad med 
Alliansloppet med samma upplägg som 
SPM i Halvmaran där tävlingen integreras 
med Göteborgsvarvet. Alliansloppet är en 
årlig tävling tillika, världens största rull-
skidtävling som går i Trollhättan på slätt-
terna ut emot Vänersborg.

I inbjudan till arrangemanget erbjöd 
arrangören Trollhättepolisens IF del-
tagarna att välja mellan distanserna 
16, 32 och 48 km. Samtliga deltagare 
skulle dock visa sig komma att köra 48 
km. Det var deltagare både från Falun, 
lokala Trollhätteåkare, samt poliser från 
Göteborgstrakten. Även brandmän var 
med och körde i den så kallade blå-
ljusklassen. Malmöpolisen och MPGI 
hade en representant som ställde upp 
i år med målsättning att försvara förra 
årets Polis-SM guld. Detta var Rasmus 
Andersson som har som målsättning 
att ta sig till led 1 i vinterns Vasalopp, 
och därför kört en hel del rullskidor un-
der sommaren med både träning och 
tävlingar.

Målsättningen var därför uppsatt att 
åka loppet (3 varv) på cirka 2:00–2:03, 
vilket är där man bör ligga för att klara 
av led 1 gränsen. I ett soligt men blåsigt 
Trollhättan kördes första varvet av An-
dersson på 40 minuter och några sek-
under efter att ha kommit iväg bland 
de sista av cirka 700 st i tävlingsklassen 
och nu kört upp sig cirka 350-400 pla-
ceringar. Känslan var helt okej och kän-
des stabilt och ut på varv två tog blåsten 
tag ordentligt och Andersson mattades 
av. Varv två gick på höga 41 minuter 
och en del av tempot hade nu sänkts. 

Ut på sista varvet tröttnade Anders-
son rejält och efter att ha kört ensam 
utan att ha haft bra klungor att gå med 
i, så rullades sista varvet på cirka 45-46 
minuter och sluttiden blev således 2:09.

Detta var en högre tid än målsätt-
ningen men trots detta så räckte tiden 
med 7 minuter och 17 sekunders mar-
ginal till en seger i SPM och MPGI:s an-
dra guld i disciplinen var säkrad.

Efteråt hade Trollhättepolisens IF du-
kat upp med mat, dricka och snabba 
kolhydrater i form av godis och frukt i 
”Blåljustältet” och det var lite samkväm 
efteråt. Ett mycket trevligt initiativ. Is-

Guld till MPGI-åkare i SM

tället för knappa 10 deltagare i polis-
klassen detta året, att jämföras med 
cirka 20 förra året, hade arrangören 
önskat att det varit upp emot 40–50 
poliser som tog chansen att tävla i den 
nya SPM-grenen.

Med anledning av att det finns fle-
ra poliser och polisanställda i POMA 
som tränar rullskidor, och på vintern 
åker lite skidor har Andersson fört en 

diskussion med styrelsen om att star-
ta upp en rullskid/skidsektion i MPGI, 
med målsättning om att fler Skånepo-
liser ska komma till start vid framtida 
SPM. Detta då Trollhättepolisen har 
planerat att genomföra arrangemang-
et även nästa år och så länge som det 
finns intresse. Detta intresse vill inte 
Andersson, som slår ett slag för polis-
idrotten och polishälsan, ska dö ut.

Nationella SM i rullskidor tidigare under sommaren i Helsingborg. Foto: SVT

Stilstudie av Rasmus Andersson. Foto: Privat
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En massiv trupp från MPGI reste under 
helgen 21-23 september till Göteborg för 
2018-års upplaga av svenska polismäs-
terskapet i dynamiskt skytte. 

MPGI:s dynamiska sektion har under 
året satsat stort på nyförvärv och trä-
ning. Tack vare detta kunde vi ställa 
upp med två kompletta lag samt inte 
mindre än nio skyttar i den individuella 
tävlingen.

Delegationen från Malmö spendera-
de två nätter på västkusten för att fin-
slipa lagandan och insupa allt vad Sve-

riges framsida hade att erbjuda. Efter 
en fredag med transport, middag och 
spa-behandlingar var vi redo att tackla 
lördagens mästerskap.

Göteborgarna bjöd på sju stationer, 
alla med olika typer av utmaningar. En av 
dessa var vindbyarna som bitvis nosade 
på styv kuling samt de plötsliga skyfal-
len. Undertecknad kunde hålla sig för 
skratt när himlen öppnade sig mitt under 
ett genomförande och mina riktmedel 
försvann i en närmast tropisk nederbörd.

En av stationerna innebar en start-
position där skytten höll i batong och 

kravallsköld vid startsignal. I sin iver att 
snabbt göra sig av med batongen från 
färdigställningen (batongen vilandes på 
axeln) klubbade många skyttar sig själv 
i huvudet.

En betydande del av Malmöskyttar-
na vittnade sedan om huvudvärk un-
der söndagsmorgonen men var värken 
egentligen härstammade från låter un-
dertecknad vara osagt.

När dagen var till ända kunde vi kon-
statera att samtliga skyttar från MPGI 
presterat över förväntningarna. MPGI:s 
ena lag kammade hem en femteplats 

MPGI:s skyttar. Från vänster: Jonatan, Erik, Dennis, Kim, Kristoffer, John, John, Viktor, Mattias. Foto: MPGI

Skytte och sällskapande
i absolut världsklass
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och på samma plats slutade även Mal-
mös stolthet, Jonatan, i den individuella 
tävlingen.

Malmöskyttarna genomförde tävling-
en i FAP-enlig uniform och utrustning 
vilket vi menar är brukligt på ett po-
lismästerskap. Något besvikna kan vi 
konstatera att vi var i stort sett ensam-
ma om denna uppfattning, med undan-

taget från våra goda regionskollegor, 
Lunda polisen.

Bäst i startfältet på herrsidan var, 
återigen, Rasmus Gyllenberg från Göte-
borg. På damsidan hittade vi Cecilia 
Lindberg högst upp. Cecilia stod även 
för en imponerande tredjeplats ”overall”.

MPGI:s dynamiska sektion vill rik-
ta ett stort tack till styrelsen som gör 

det möjligt för oss att träna, tävla och 
frodas i den utsträckningen vi gör. Vi 
är övertygade om att 2019 är året då 
MPGI plockar pallplatser, både i lagtäv-
lingen och individuellt. 

Bakom skärmen
John D

John vid precisionsskyttet. Foto: MPGI

På vägen upp till Göteborg stannade vi för en sista, lättsam, träning. På 
bilden syns Erik som personifierar ordet avslappnad. Foto: MPGI

Jonatan med ett magasinsbyte under förflyttning. Foto: MPGI
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Traditionsmötet

Det känns som om det har blivit en tradi-
tion även om det bara har pågått några 
år. Det handlar förstås om boulemötet 
mellan MPGI-styrelsen och boulesektio-
nen, tillika en sektion inom MPGI. Framåt 
vårkanten/sommaren äger mötet rum och 
arenan är boulebanorna i Pildammspar-
ken i Malmö.

Styrelsen brukar följa samma rutiner 
år för år med ett styrelsemöte inn-
an matchen, denna gång i anslutning 
till matchplanen och därefter spelas 

matchen. Avslutningsvis tänder Andy P 
sin medhavda grill där samtliga delta-
gare låter sig väl smaka av nygrillat och 
dricka. En mycket trevlig tradition som 
absolut är värd att bibehålla. 

Hur gick matchen?
De båda lagkaptenerna, Stefan Sintéus 
för styrelsen och Jan Ohlin för Boule-
sektionen hade peppat sina respektive 
lag inför prestigemötet. Vi i styrelselaget 
kände nog en viss medvind inför match-
en, framförallt baserat på förra årets 

komfortabla vinst. Medvind skulle dock 
snart visa sig bli motvind och Boule-
sektionen "satte ner foten, "visade var 
skåpet skall stå", körde ända in i kaklet" 
eller hur man nu vill uttrycka det. Seger-
siffrorna blev...jag tror jag har glömt det. 

Hursomhelst styrelsen laddar för ny 
match till nästa år och tackar Boule-
sektionens medlemmar för några riktigt 
trevliga timmar vilket inte minst bilder-
na visar.

Lars Mahler
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I skrivande stund har säsongen 2018 
avslutats för några veckor sedan. 
Förberedelserna inför kommande sä-
song är i full gång, men hur slutade 
året för herrarna då?

Jo, efter en kämpig höst slutade 
herrarna på en 4:e plats i tabellen 
till slut. Vi hade häng på 2:a plat-
sen men hade behövt ytterligare 
en vinst för att knipa den. Med 
tanke på förra årets 10:e plats är 
det gångna året ett stort fall fram-
åt. Jag är mycket nöjd med laget! 

Det vi fortfarande har problem 
med emellanåt är kontinuiteten 
inom laget. Med tanke på att flera 
av oss jobbar treskift är det svårt 
att svetsa samman laget. Ibland är 
vi fortfarande tunna om folk dess-
utom. Är du som läser detta intres-
serad av att spela med oss är du 
varmt välkommen att höra av dig!

Utöver serien i Korpen har vi även 
ställt upp i Polis-SM uppe i Eskil-
stuna! Vi åkte upp med ett starkt 
lag och var revanschsugna efter 
förra årets turnering. I gruppspe-
let spelade vi riktigt bra och vann 
gruppen genom att vinna samtliga 
fyra matcher.

I kvartsfinalen tog det tyvärr stopp 
mot Norrköping. Efter full tid stod 
det 1-1 och Norrköping var snäp-
pet vassare på straffar. Därmed tog 
det stopp lika fort i slutspelet som 
förra året, men vi tar nya tag inför 
nästa turnering! Trots faktumet att 
det tog stopp redan i kvartsfina-
len blev vår målvakt, Ramin Razi, 
utnämnd till turneringens bästa 
målvakt! Oerhört välförtjänt, han 
räddade oss kvar i matcherna flera 
gånger!

Jag och hela laget ser fram emot 
säsongen 2019 och siktar på att 
höja oss ytterligare!

Patrik Lundström

Säsongen 2018 har nått sitt slut!
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Häromdagen fick undertecknad ett brev 
ifrån en gammal vän och fotbollskompis. 
Han började 1962 som patrullerande po-
lisman i Malmö, och så gick det till på den 
tiden.

”Jag började min polisiära bana som 
19-åring och tilldelades nummer 680. 
Äventyret började med två månaders 
teori och tre månader praktik med 
handledare samt slutligen fem måna-
der teori. Vips var man färdig polis och 
ännu inte myndig. K-G Tegle var en av 
de som höll i utbildningen. Några fler 
namn kommer jag inte ihåg.

1970 flyttade jag till Ronneby, där 
husen var billiga och miljön bättre. Ett 
svårt beslut, eftersom trivseln  vid Mal-
möpolisen var av det bästa slaget. Jag 
växte upp i tennismetropolen Båstad, 
men för min del blev det mest fotboll. 
Det måste också sägas att det inte var 
lätt att bli ”avlastad” med en resväs-
ka och placerad i ett litet rum med en 
gammal dam som hyresvärd och 125 
kronor i månadshyra. Grundlönen var 

då 987 kronor före skatt. Ingen dusch, 
ingen tv, mobil eller radio. Man fick 
bruka hyrestantens toa. Något för da-
gens ungdomar att fundera över.

Jag började på vakdistrikt 1 med 
utsättning av stora auktoriteter som 
”Kalmar Nisse, Ekdahl och Dahl m fl. 
Läroåren var att patrullera olika linjer 
i centrala delar av Malmö med endast 
larmskåp som kontakt med lednings-
centralen. Man fick verkligen överväga 
hur man skulle ingripa såsom ensam 
polis. I rask takt blev det sedan ”fyll-
epiketen” och radiobil med den långe 
Jakobsson.

Socialt tog Börje ”Brutalis” Svensson 
hand om mej både i tjänsten, fritiden 
och fotbollen. Från korplag till division 5  
avancerade vi raskt genom att harva på 
de gräsliga (opps) grusplanerna på Sor-
genfri  och Mariedal. Själv var jag upp-
vuxen på gräsplaner. Omställningen var 
svår. Bollen bara studsade och studsade.

Jag minns lagkamraterna: Thore 
Nilsson, ”Svidde” Larsson, Winn Wall-
ström, Kaj Fält, Lennart Petersson, Karl 

Persson (Sillastryparen från Österlen), 
Sven-Åke Olsson (Derring) med sina 
teoretiska utläggningar, Lennart An-
dersson, Bertil Nilsson, Ingvar Anders-
son, Per-Olle Andersson, Lasse Karls-
son Ove Olofsson, Frippe Fredriksson  
och slutligen Ernst Rafstedt som var en 
gammal storlirare.

Sedan efter hand kom exempelvis  
Jystrand på mittfältet där jag också for 
upp och ner och försökte vara kon-
struktiv inför lagledaren Bengt Måns-
son och Kalmar Nisse. Största bedriften 
var då vi vann  polis SM i Borås 1968. 
Samma år värvades jag till Anderslöv 
och division 3-spel.

Starkaste minnet var våra resor till 
Berlin 1963 och 1964 och mötena med 
Berlinpolisen. Annars var det mest roli-
ga, den goda kamratandan.

Hälsningar Tommy, pensionär sedan 14 
år tillbaka, vid gott mod och förhållan-
devis frisk."

Tommy Carlsson

The Tommy Carlsson story

Fotbollsresan till Berlin 1963. Stående från vänster: Winn Wallström och Sven-Åke Olsson/Derring. Sittande från vänster: Kjell Österling, Börje Svens-
son, Lennart Petersson, Gunnar "Skräddarn" Fält, Tommy Carlsson och Kay Fält.
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Winns föräldrar måste ha varit krea-
tiva, då de döpte sin son till Winn, Roggy, 
Clark. Själv förklarade han att ”Winn” 
måste ha varit motsatsen till ”lose” alltså 
förlora. Var ”Roggy” och ”Clark” kom ifrån 
hade han ingen susning om.

Poker
Som mycket ung polis utredde Winn 
parkeringsböter, och chefen på den av-
delningen, som kallades ”Biffen”, bjöd 
hem sina underhuggare på pokeraftnar. 
Det bar sig inte bättre än att ”Biffen” 
förlorade en hel månadslön till Winn. 
Chefen fick ordna med avbetalning 
på skulden, tills han var skuldfri. Winn 
gjorde ingen affär av det hela, men det 
tisslades nog en hel del i korridorerna 
på Davidhall. Winn visade både mod, 
spelsinne och stil.

Fotboll
Efter en match i polismästerskapet åkte 
vi buss hem. Winn förslog för lagled-
ningen att undertecknad skulle för-
bättra laget på Winns halvbacksplats. 
Jag hörde samtalet och undrade hur 
han kunde föreslå att peta sig själv. När 
jag lärt känna Winn mer, förstod jag 
att han satte: ”Laget före jaget”. Sport-
manship av en gentleman.

Kontrollbehov
Kom väl till pass när Winn började på 
polisens ledningscentral. Med lugn 
stämma pytsade han ut uppdragen 
till radiopatrullerna. Var det en ökänd 
adress skickade han ofta en extra 

F.d. polisinspektör
Winn Wallström blev 73 år

radio bil för att täcka upp. Han ”krattade 
manegen” för personalen ute på fältet. 
Avslutningsvis på karriären var Winn 
vakthavande befäl på Närpolisområde 
City. Med sitt lugn och respekt tog han 
hand om ”kolingarna” som omhänder-
tagits på stan. En arrestvakt som se-
dermera blev advokat, kunde inte nog 
berömma Winns arbetssätt.

Barnbarn
En dag i veckan träffade Winn sina 
barnbarn. Det var hugget i sten och 

gick inte att ändra på. Västanvägens 
dagis var Winns grannar och det blev 
alltid en pratstund över staketet med 
barnen.

Tankarna går till Karin och Jenny med 
familjer. Vi som upplevt Winn - kommer 
aldrig att glömma honom!

För kollegorna
Per Jystrand, vän

Winn Wallström. Foto: Privat
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Varför får poliser smeknamn? Med tusen 
anställda, i en ofta tuff miljö, uppstår 
det lätt aliasnamn. Någon händelse eller 
snubblande nära mobbing kan ge smek-
namn för livet. Man vet inte längre vad 
kollegan heter på riktigt under en livstid. 
Oftast kan det vara en tillhörighetsmar-
kör och positivt. Här, håll till godo!

Baloo, Bullit, Duffy, Fantomen, Häs-
ta-Bengtsson, Jeppa, Legolas, Mojje, 
Närstridsansiktet, Putte, Vitalis, Dodo, 
Torparen, Store Johan, Svenne Fika, 
C-G, Esso, Värmland, Snus, Allan Käm-
pe, Gordie, Oxie Jönsson, Revolver Joe, 
Snabbe Kalle, Nutte, Kloka Gubben, 
Honken, Bullret, Hylle, Chrischan, Jam 
Jam, Kula, Kungen, Killebergaren, Snöf-
feboda, Olle Per, Svidde, Lasse Tapp, 
Jyet, Kalmar Nisse, Ruter Nio, Säcken, 
Brutalis, Vackre Sture, Greven, Pelle 
Blåljus, Figge, Scrabb-Jack, Surf, Viss-
laren, Frasse, Jippen, Ägga Per, Kuls-
prutan, Ludde, Mors Påg, Skrubban, 
Silas, K-G, Snälle Lennart, LOA, Lurch, 
Kravallis, Askis, LAX, Axet, Zeke Varg, 

Blomman, Kid, Katta, Tycko, Godsäga-
ren, Kirre, TV, Bajas, Him i helgen, Bam 
Bam, Dalby, Robban, Blixten, Svittas, 
Fräcke Frans, Räfflan, Oskar, Tecko, S-I,
Mackan, Pelle Näver, Sex-Olle (hade 
tjänst nr 666), Orren, Huvud Pålle, Vig-
go Grävling, Rosa, Kronblom, Sillen, Ib-
ben, Fiskaren, Brottaren, Elmis, Långe, 
Borre, Lelle, Bulten, Kung Erik, Lasse 
Kyd, Linkan, Bantam, Sigge, Lasse Polis, 
Kina, Cornis, Peo, Raffe, Hästö, Kryddan, 
Flygaren, B-G, Sven Tuda, Mössa, Flin-
ta, Robban och jag, Kryddan, Flygaren, 
Nove, Speedy (Gonzales), Harlösatattare, 
Michelangelo, Levve, Ekorren, JP, Rys-
sen, S-O, Dubbel- Fredrik, Buffalo-Bill, 
Bratten, Canon, Mandrax, Albin, Pansar-
taxen, BOA, Nalle, Mjöe, Rasken, Knutte, 
Spindeln, Lunkan, Lövet, Micky, Mossa, 
Måns Katt, Harry Hund, Möllaren, Jular-
bo, Roland Roland, Stickan, Prippen, Villy 
Lej, Totte Nord, Nisse Nypon, Park Olle, 
Surf Olle, Bok Olle, Nilo, Manne, Gub-
ben, PIP, Kalle P, Vingmuttern, Rubb och 
stubb, Cykel-Pitter, Svarte-Pitter, Plex 
(Dörrödsbonden), Sam, Gamle Sam, Kap-

tenen, Biffen, Jonte, Hugo lastbil, Noll-
fem, Slowfox och Foten.
Nu blandar sig Per Jystrand i, alias Jyet, 
aproprå smeknamnet Foten: I slutet på 
Jyets polisbana körde han radiobil med 
Stefan Pålsson, alias Pålle. Han berät-
tade att Göran Holmgren, alias Foten 
jobbade på piketen, och vid jultid skulle 
hans grupp göra en personell husrann-
sakan i en lägenhet. Foten tog spetsen 
(gick först). Han sparkade med kraft in 
dörren strax under brevinkastet.

Fotens fot, med storlek 48, gick rakt 
igenom dörren. Någon i lägenheten 
öppnade och Fotens kollegor stormade 
in samt grep den/dem som skulle gri-
pas. Fotens kollegor lämnade platsen, 
medan Fotens fot var fastklämd i dör-
ren. Så går det till i piketen och så får 
man smeknamn…

Förbanna inte mörkret, tänd ett ljus!

God Jul och Gott Nytt År!

Bosse och Jyet

Kärt barn har mer än ett namn
Bosse Landgrens ofullbordade…

Bosse Landgren. Per "Jyet" Jystrand.
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Musikaliska pärlor på
Malmö Live

Polisens Kör och Musikkår
17 februari 2019 klockan 16.00

Biljettpris 325:‐
Biljetter info Ring Malmö Live tel. 040‐34 35 00

Nils Olsson
med Tenore Amore

Konferencier
Marianne Mörck

”Årets TV 4 Talang”
Madeleine Hilleard

Fr.o.m. den 20 oktobersäljer vi ”Barnbiljetter”.Barn/ungdom upp till 12 årkommer att få se
”MUSIKALISKA PÄRLOR”för 175 kronor/st.
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Har eller ska du flytta? Får du inte tidningen längre?
Adressregistret till tidningen Skånepolisen är inte kopplad till officiellt adress- eller medlemsregister. Detta 
innebär att vi inte per automatik får besked på om du har eller ska flytta. Du måste själv meddela tidningen 
detta genom att skicka ett mail till info@skanepolisen.se.

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

Vill du inte ha tidningen längre måste du också meddela detta, till adressen ovan.R
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Viktigt från föreningen!

Kallelse till MPGI:s årsmöte
Styrelsen hälsar välkomna till årsmöte i MPGI onsdagen den 13 februari, kl 17.00, på 
RCM i stora cafeterian. Som vanligt bjuds där på något gott samtidigt som vi får höra 
hur det gått för vår förening under 2018. Meddela gärna din närvaro till Malin Löf-
ström-Nord på malin.lofstrom-nord@polisen.se eller på annat lämpligt sätt.

Välkomna!
Styrelsen

Polisen har bytt bank
Med anledning av att polisen bytt bank till Swedbank och därmed ändrat bank för 
löne utbetalningar har styrelsen beslutat att ta ut medlemsavgiften för 2019 redan i 
december lönen 2018.

Medlemsavgiften lämnas därför oförändrad för 2019. Vi hoppas att detta inte medför 
något problem för er.

Styrelsen
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En trio, ett hattrick, en trippel eller hur 
man nu uttrycker det. Än en gång stoltse-
rar Christian på toppen när nu slutfacit är 
skrivet i MPGI-touren i golf. Det är bara 
att lyfta på hatten för de senaste årens 
dominant och detta året vann han på 40 
poäng, fyra poäng före Henke och ytterli-
gare 2 poäng före Helene.

Det var dock ovisst in i det sista och in-
för årets sista månadstävling på Malmö 
golfbana fanns där några stycken som 
hade möjlighet att snuva Christian på 
förstaplatsen. Christian som dessutom 
inte hade möjlighet att delta i den sista 
tävlingen och därmed inte kunde beva-
ka sin ledning.

Som alltid när det gäller avslutnings-
tävlingen och vem som kan vinna så 
handlar det om ett räknestycke i den 
högre matematiken, där "han" maxi-
malt får ta så många poäng och "hon" 
inte får placera sig bättre än så för att 
"han" i sin tur skall stå som slutsegrare 
när man summerar de fyra bästa täv-
lingsresultaten för respektive deltaga-
re. Ja ni förstår själv. Det gick att räkna 
fram ett slutresultat även denna gång 
med Christian som historisk vinnare 

eftersom ingen tidigare har tagit tre 
toursegrar på raken. Helene flåsade ho-
nom dock i nacken och med en bättre 
slut tävling hade hon blivit historisk som 
den första kvinnliga toursegraren.

Nu är det över och vintervila har vid-
tagit, kanske inte för alla men defini-
tivt för undertecknad. Innan klubborna 
lades på hyllan, spelades dock tradi-
tionsenligt det som för benämndes som  
"Tejpens" glöggolf och som numera är 
en partävling/scramble. För den oin-
vigde heter "Tejpen" Rolf Björklund och 
sitt smeknamn fick han under pojklags-
tiden i Malmö FF där han som back var 
svår för motståndarna att bli av med. 
Han spelade hundratals A-lags matcher 
för MFF och ett antal landskamper och 
var dessutom idrottsinstruktör vid Mal-
möpolisen under många år.

Partävlingen spelades i år på Abbekås 
golfbana i början av november i ett för 
årstiden strålande väder. Tävlingsleda-
ren Stefan Nord hade som alltid fått 
ihop ett magnifikt vinstbord som de tre 
topplacerade lagen fick ta del av. Själv 
spelade jag i lag med Anders eller AP 
och vi lyckades med konststycket att 
precis hamna utanför prispallen med 

0,25 sämre handicap än bronspengen. 
Små marginaler som det gäller att ha på 
sin sida men en lunch senare var den 
lilla detaljen glömd.

En fråga man måste ställa sig är var den 
yngre generationen håller hus när det 
gäller golf. En titt i tävlingslistorna ger att 
vi är en stor majoritet av "till åren kom-
na" spelare som deltar i touren samtidigt 
som ungdomarna lyser med sin frånvaro. 
Som det är idag får Christian tillsammans 
med ett par till räknas som de unga och 
då närmar de sig trots allt 40.

Nu ser vi fram mot årsmötet som 
brukar hållas i början av februari där 
riktlinjerna görs upp för 2019 års täv-
lingsprogram. Som alltid kommer för-
väntningarna att vara stora och golfare 
är ett synnerligen positivt släkte med 
en obändig tro på den egna förmågan 
vilket kommer att behövas för att peta 
ner toursegraren från tronen.

Fyra raka. Nej någon måtta får det 
väl ändå vara, vi få se. En fingervisning 
kommer redan i april när touren startar 
upp och Stefan kallar till start. Tack för i 
år och på återseende 2019.

Lars Mahler 

Det blev en trippel
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1 2 3 4

5
1. Agneta Månsson
 Kristianstad

2. Emma Larsson
 Höör

3. Jerker Lefévre
 Lund

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)

49 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 4 mars 2019

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 12, 
där den presenteras.

Inskickat av:

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

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

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

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

Namn

Gatuadress

Postnummer och Ort

E-post
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