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De första hundra åren är förbi med 
massor av goda minnen av gott kam-
ratskap och mängder av fantastiska 
prestationer i såväl enskilda gre-
nar som i lagidrotter. Jag hoppas att 
många fler än jag också kommer att 
bära med sig ett gott minne av vår 
jubileumsfest i Rådhuset. För er som 
inte var där måste jag nämna att den 
för kvällen magnifike, och på grund 
av sjukdom, i all hast nyinsatte 
toast mastern, Micke Johansson, på-
pekade att ordförandens hyllnings-
tal till föreningen som instiftades 
1912, startade klockan 19.12. En ren 
tillfällighet, men visst blev det himla 
kul. Stort tack till alla som deltog i 
planerandet och genomförandet av 
festen med god mat och trevlig dans 
i mycket flotta omgivningar. 

Vi har många nya spännande hän-
delser framför oss. I skrivande stund 
tänker jag bland annat på polis-SM i 
handboll för såväl damer som herrar 
som går av stapeln den 24-26 mars 

i Baltiska hallen med MPGI som ar-
rangör. Jag håller tummarna. Vi har 
silver i damklassen och guld i herr-
klassen att försvara. När ni läser 
detta vet vi hur det gick. 

Idag är det vårdagjämning – även 
om våren känns rätt avlägsen med 
tanke på hur det har sett ut utanför 
husknuten de senaste dagarna. Snö 
och slask och ett himla snöoväder, 
framförallt på Österlen. Här käm-
pade våra kollegor hårt i allmänhe-
tens tjänst. Vi får inte misströsta för 
snart tar solens kraft ändå över och 
vi får möjlighet att åter njuta av nya 
sköna dagar som lämpar sig för ute-
vistelse.

Slutligen ett stort tack till med-
lemmarna för förtroendet att få 
fortsätta som ordförande även un-
der 2013.

Ulf Sempert
Ordförande MPGI

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

Polis SM i bowling .............................. 2

Tack för mig ......................................... 5

Skriv i tidningen ................................. 5

På skidor ............................................... 6

Pistolskytte - Ta nya tag .................. 8

Swedish Police Adventure .............10

Inbjudan SPM Multisport ............... 11

Inbjudan Multisport Race ............... 12

Frosta Multisport ............................. 13

MPGI:s 100-års jubileumsfest .......14

Reseskildring - Nepal 2012 ............18

ur Nordisk Kriminalkrönika 2010 .24

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

Vårt andra sekel
är nu påbörjat

Ledare

Innehåll

1

www.fsc.org

FSC®C014047

The mark of 
responsible forestry

 

Blentarp
046-20 75 00
Göteborg
031-711 55 10
Idagården
0171-930 40
Idavallen
0293-515 51
Jälla 
018-31 79 00
Prokrami
0413-54 42 27
Tyresö Ungdom  
08-530 281 70 
Utbildning
08-541 362 03
Vianova Stockholm
08-33 15 10  

 Nämndemansgården i Sverige AB är Skandinaviens största behandlings- 
och kunskapsföretag inom alkohol- och drogproblematik med enheter 
på � era platser i Sverige.  Vi har närmare tjugofem års erfarenhet av 
behandling enligt den bevisat e� ektiva 12-stegsmetoden och har genom 
åren behandlat mer än 30 000 personer. www.namndemansgarden.se

Nämndemansgården erbjuder
 Grund- och efterbehandling enligt Minnesotamodellen
 Öppenbehandling
 Separat kvinnobehandling
 Behandling av mammor och barn
 Ungdomsbehandling � ickor eller pojkar 16-21 år
 Familjebehandling med Vuxenprogram, 

 Ungdomsprogram och Vuxna barn-program
 ADDIS och MACH-tester
 Utbildningar och information för ledning, HR, anställda
 PRIME For Life
 Samarbetsavtal
 Motivationssamtal

Ge livet en chans!



2  Skånepolisen Sport och Fritid  1-2013 Skånepolisen Sport och Fritid  1-2013 3

2013–års polis SM i bowling ar-
rangerades av Göteborgs Polis-
mäns IF. Tävlingen gick av sta-
peln på bowlinghallen Strike & 
Co, Gamlestadsvägen i Göteborg.

Till tävlingen hade ett 50–tal 
spelare anmält sig. Från Malmö 
deltog: Bertil Gustafsson, Chris-
ter Johannesson, Jan-Erik Sund-
berg och Thomas Stenbeck. Alla 
anmälda i oldboysklassen.

Fredagen den 7 mars inleddes 
kvalspelet med deltagare bland an-
nat från arrangörerna. Här visade 
hemmaspelaren Conny Kihlvall var-
för han nyligen blivit uttagen att re-
presentera svensk polis i landslaget i 
bowling. Han slog nämligen 1888 på 
sina 8 serier.

Efter att första start spelat färdigt 
ledde Conny med 311 poäng över 
tvåan även han en spelare från Gö-
teborg, Jonas Davidsson.

Polis SM i bowling
2013

Malmös spelare, Christer Johannesson, Thomas Stenbeck, Jan-Erik Sundberg och Bertil Gustafsson.

Guldlaget i två mannalag: Peo Buller och Conny Kihlvall, Göteborg. Fyrmannalaget som tog guld, Göteborg 1 med 6108 p. Silverlaget från Borås, 5221 poäng.

Malmöspelarna startade i andra 
start men hittade inte sitt spel. Slut-
ligen var det enbart Jan-Erik Sund-
berg som direktkvalificerade sig till 
finalspel på lördagen.

Christer Johannesson fick problem 
med sin höft och kunde tråkigt nog 
inte fullfölja sina 8 serier i kvalspelet 
utan fick utgå.

Fredagskvällen samlades delta-
garna till en ”kamratmåltid” på Scan-
dic Crown. God mat och trevlig sam-
varo avslutade fredagen.

Lördagen inleddes med återkval kl 
09.30. Detta innebär att de spelare 
som inte direktkvalificerat (de 14 
bästa) får en ny chans att spela in 
sig i finalfältet.

Man spelar en serie och de två spe-
larna med högst resultat tar platser-
na 15 och 16 i finalen.

Här lyckades undertecknad knipa 
den sista finalplatsen och var i final.

Finalen gick betydligt bättre än 
kvalspelet och jag låg efter fyra se-
rier på en tredje plats totalt med 803 
poäng. En katastrofal femte serie 

Silver till Eksjöpoli-
sens tvåmannalag 
Johan Thedeby och 
Berneth Klar.

Brons Göteborg-2:
Jonas Davidsson och
Susanne Svedholm.
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på enbart 131 grusade guldet och 
stegfinalen, slutplaceringen blev en 
silverplats i oldboysklassen med 35 
pinnar upp till guldet.

Jan-Erik Sundberg placerade sig på 
en fjärdeplats i oldboysklassen.

Seniorklassen vanns av suveräne 
Conny Kihlvall, Göteborg som i fina-
lens sex serier fick hop fantasiska 
1405 poäng.

Tvåa blev Johan Thedeby, Eksjö-
polisen med 1263 och trea blev Peo 
Buller, Göteborg med 1173 poäng.

I damklassen segrade som vanligt 
Eva-Lott Tengqvist, Sundsvall med 
1154 i finalspelet, hade 1506 i kval-
spelet. Tvåa Ann Styrlander, Göte-
borg 1262, och trea Susanne Sved-
holm, Göteborg 1232.

Oldboysklassen vanns av Lennart 
Stenqvist Borås med 1139 poäng, 
tvåa Thomas Stenbeck, Malmö 1104 
och trea Lasse Hjort, PHS med 1060 
poäng.

I stegfinalen fick Johan Thedeby 
lite revansch på Conny och vann 
deras inbördes match och tog såle-
des hem mästarnas mästartitel åter 
igen.

Efter stegfinalen blev det prisut-
delning från ett välfyllt prisbord. 

Därefter tackade alla för sig och 
ser fram emot 2014–års mästerskap 
som skall arrangeras av Nackapoli-
sen.

Thomas Stenbeck
/ MPGI bowlingsektion

Johan Thedeby, mästarnas mästare 2013, 
gratuleras av Jonas Davidsson.

Delar av Göteborg 2 vilka kammade hem 
bronset i fyrmanna.

De tre segrarna i de olika klasserna: 
Conny Kihlvall, Eva-Lott Tengqvist och 

Lennart Stenqvist

Malmös spelare, Christer Johannesson, Thomas Stenbeck, Jan-Erik Sundberg och Bertil 
Gustafsson.

Tack för mig!
Tack för den här tiden. Efter ett antal år som 
redaktionssekreterare tackar jag för mig.

Jag önskar min ersättare lycka till och 
ser fram emot flera nummer av tidningen 
 Skånepolisen.

Thomas Stenbeck
avg redaktionssekreterare.

 Skriv i tidningen!
Sportövningar, -tävlingar, reseupplevelser,
mötesreferat- / verksamhetsberättelser, musik-
kårsspelningar, sommar-, vinter-, vår- och höst-
aktiviteter. Ja, listan kan göras lång.
Allt detta är exempel på vad man kan skriva om i
tidningen.

Det behöver inte vara långa berättelser, utan kan vara vad som
helst, som någon vill berätta för andra poliser/polisanställda i Skåne.

Manusstopp för det redaktionella materialet är måndagar i vecka:
v. 11 till nr 1-2013, v. 21 till nr. 2-2013, v. 36 till 3-2013 och v. 48 till 4-2013.

Material mailas: se www.skanepolisen.com för aktuell redaktörsadress.

Bilder med hög upplösning väger minst 1 MB.
Låt ALDRIG mailprogrammet komprimera bilderna. 
Detta gör att bildkvalitén försämras, vilket gör bil-
derna dåliga i tryck.

Läs mer på www.skanepolisen.com
Där finns tips om hur du ska skicka tunga bilder till 
redaktören.
Låg upplösning på bilder = små bilder i tidningen!

Foto i tidningen!
INNAN ni börjar ta foto, kontrollera kamerans inställning
när det gäller bildstorlek och bildkvalité:
högsta upplösning & största storleken = bra kvalité för tryck!
Även om ni monterar in bilderna i samma dokument som texten,
ska bilderna bifogas som separata bildfiler.
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Under Vasaloppets vintervecka 
finns det 8 lopp att välja mel-
lan. Det längsta loppet är 90 km 
och den kortaste sträckan är 3 
km. För min del har det Öppna 
spåret kommit att bli det lopp 
som passar bäst. Loppet är ett 
Vasalopp minus tv och stor pu-
blik. Min uppfattning är att för 
motionsåkare med tider mellan 
6–8 timmar ger det Öppna spåret 
bättre spår och större utrymme. 
Målsättning har varit att kunna 
köra det Öppna spåret vart an-
nat år men i år sprack det redan 
i augusti då jag opererade han-
den. En ihållande influensa satte 
den sista käppen i hjulet och nå-
got Öppet spår 2013 var inte att 
tänka på.

I januari bestämde jag mig för att 
åka till junior VM i längdskidor som 
avhölls i Tjeckiska Liberec. Syster-
dottern var med och representera 
Sverige. Ett av de populära långlop-
pen Jizerska Padesatka över 5 mil 
hålls här och med annat hälsoläge 
hade jag anmält mig till loppet. Men 
jag tog med mig ”laggarna” och fick 
uppleva några fantastiskt fina skid-
dagar. Att lägga en vintersportvecka 
i Tjeckien kan jag rekommendera. Jag 

flög och hyrde bil i Prag, men att åka 
bil ner är en resa som inte är längre 
än till Sälen. Väl framme får man ett 
betydligt billigare boende och uppe-
hälle. Den tjeckiska ölen är utsökt 
och man betalar inte mer än en tia 
för en halv liter. 

Liberec ligger i det tidigare tyska 
Böhmen och regionens tyska för-
flutna ser man bland annat i arkitek-
turen. Under kriget kallades området 

Sudettyskland. Så gott som samt-
liga Sudettyskar fördrevs efter andra 
världskriget. Tyvärr ser man här, lik-
som i de övriga tidigare öststaterna, 
hur den äldre bebyggelsen tillåtits 
att förfalla. Men längdskidåkningen 
är fantastisk och utmed spåren finns 
restauranger som serverar mat och 
dryck. Åkningen i Tjeckien gav mer-
smak och väl hemma började kollegan 
Staffan Käll att bearbeta mig. Staffan 

som genomgått en större operation i 
ryggen under sommaren tyckte att vi 
i vart fall kunde köra HalvVasan. 

Efter några fina dagar i Sälenfjäl-
len stod vi i startfållan den 25 fe-
bruari för HalvVasan. Loppet löper 
över 45 kilometer och får betraktas 
som ett långlopp. Vasaloppet sticker 
som bekant ut med sina 9 mil. De 
andra långloppen brukar ligga kring 
de 5. HalvVasan är dessutom seed-
ningsgrundande innebärande att en 
hel del elitåkare väljer att genomföra 
loppet för att bättra på sin position i 
Vasaloppet. Förutsättningarna var 
inte de bästa med ett skiftande vä-
der. Det blev svårvallat. Vi bestämde 
oss för att lägga på ett lager klister 
trots några minusgrader vid star-

ten och det visade sig funka bra. Vi 
fick ett bra fäste genom hela lop-
pet. Starten för loppet går i Oxberg 
och man gör sedan en sväng utan-
för det egentliga Vasaloppsspåret 
för att komma tillbaka strax innan 
Lundbäcksbackarna. Staffan var ny-
korad klubbmästare i OK Älme men 
nu tävlande för oss. Något som gav 
omfattande och omedelbara media-
reaktioner. Han intervjuades efter 
loppet av Smålänningen och förkla-
rade sitt klubbyte med vårt engage-
mang i multisport och deltagandet i 
vår kommande multisporttävling i 

september. Ett arrangemang som vi 
hoppas skall kunna väcka intresse 
och ge många deltagande lag. 

Hur det gick i Vasan? Efter en 
kur med penicillin kunde jag landa i 
Mora på tiden 3 timmar och 9 minu-
ter. Något litet mer snor i skägget än 
vanligt men nöjd med loppet. Staffan 
var i mål en kvart senare, på tiden 3 
timmar och 23 minuter. Bland våra 
medlemmar fanns det ytterligare en 
deltagare i Vasaloppen. Glenn Olsson 
genomförde det Öppna spåret på ut-
märkta 08:50:03. Grattis Glenn!

Anders Larsson

På skidor 2013
Staffan och Anders inför starten av Vasaloppet.

Kan man åka så här, eller är det bara lite stretching på gång?

Svensk vinter när den är som vackrast. Vasaloppet 2013

Anders med sin systerdotter, i Jizerska 
Padesatka i Tjeckien.

I vallastugan innan loppet, där skidorna prepareras för ett bra glid i spåret.
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der många år, med deltagande i både 
LPM och SPM, vet vilken uppoffring 
som krävs i form av träning och ak-
tivt tävlande för att nå medaljplats 
vid SPM. Det är ingen tvekan om att 
möjligheterna att rekrytera och att 
få fram framstående skyttar i fram-
tiden allvarligt har försvårats genom 
beslutet från RPS, daterat 2010-05-
17, gällande Förändrade riktlinjer 
för tjänstledighet vid deltagande i 
idrottstävling. I nämnda beslut in-
går inte deltagande LPM. Detsamma 
gäller andra idrottsgrenar som ingår 
i Svenska Polisidrottsförbundets 
tävlingsprogram. Det är tävlingar 
på klubbnivå och LPM som utgör 
grunden för deltagande i SPM. Detta 
har fått till följd att de årliga LPM-
tävlingarna i precision- & fältskytte 
med pistol (cal .22 och tjänstevapen/
Sig) i Skåne har upphört. Förutsätt-
ningar saknas då varken de som ar-
rangerar LPM eller deltagarna kan 
erhålla ledigt från sin tjänst utan 
löneavdrag. Vi är trots allt fortfaran-
de ett antal aktiva tävlingsskyttar 
inom Skånepolisen som nu har möj-
lighet att i god tid påbörja träningen 
inför årets SPM. Flera av oss har un-
der många år deltagit i både LPM och 
SPM varför jag ser stora möjligheter 

att även denna gång åter få se era 
namn högt uppe på deltagarlistorna 
eller varför inte på medaljplats. För-
hoppningen med denna artikel är att 
intresset skall återuppstå och att vi 
gemensamt ställer in siktet på årets 
tävlingsdagar för SPM i Göteborg och 
att vi håller fanan högt för Skånepo-
lisen. Även om resultatet, i den hårda 
konkurrensen med övriga skyttar, 
kanske inte blir som man förväntat 

sig kan vi i alla fall nöja oss med att vi 
har träffat våra kamrater!! Således: 
Ut i motionsspåret och börja träna 
upp konditionen i kombination med 
styrketräning (gärna med hantlar) 
varefter träningen på skjutbanan 
kan påbörjas i takt med att vårsolen 
gör sin ankomst.

Väl mött vid SPM 2013!
Magnus Cruce

Foto: från SPM pistolskytte 2011

Årets SPM i pistolskytte (sport- och 
fältskytte) genomförs i Göteborg 
28–31 maj. Vi kunde i ”Skånepolisen 
Sport & Fritid” nr 4/12 läsa om Tina 
Oskarssons framgångar vid SPM 
2012 vilket vi alla kunde glädjas åt. 
Tina visade prov på en mycket hög 
idrottprestation och det har, mig 
veterligen, inte tidigare hänt inom 
Skånepolisen att en deltagare eröv-
rat sex individuella medaljer i ett och 
samma SPM pistolskytte. Festlighe-
terna för hundraårsjubilerande MPGI 
är avklarade och vi måste blicka 
framåt mot nya utmaningar inom 
polisidrotten. Vi som varit aktiva 
pistolskyttar inom Skånepolisen un-

Ta nya tag

och sikta framåt
med pistolskyttet

Fr. v: Aleks Petkovski, Patric Tenggren och Göran André
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I september kommer Swedish 
Police Adventure, tillika Polis 
SM, att arrangeras i Skåne. Det 
är en tävling för alla poliser som 
vill ha en ordentlig utmaning att 
bita i. Det handlar om att cykla, 

paddla, springa, rappelera, åka 
inlines, skjuta och kanske något 
annat äventyrligt moment. Visst 
låter det roligt, för det är det och 
det är inte bara för supertränade 
poliser. För de som skall vinna är 
det så klart det, men det ska ju 
inte alla! 

Äventyret sträcker sig över ett och 
ett halvt dygn med vila vid två till-
fällen. Hela arrangemanget präglas 
av väldigt kamratlig anda och den 
man framför allt utmanar är sig själv. 
Det är en tävling utöver det vanliga 
och det är första gången vi har den 
i Skåne! Man tävlar i tremannalag 
med en support. Sätt ihop ett lag och 
anta utmaningen! Det hade varit rik-
tigt roligt om vi kunde få ihop några 
skånska lag i år och jag betvivlar 
inte att det finns poliser i Skåne som 
skulle greja det! Under sista dagen 
av SPA kommer det även att vara 
möjligt för såväl poliser som civila 
att köra sista etappen fristående. 
Detta kan vara något för den som vill 
testa multisport för första gången.

För mer information se inbjudan 
och läs på www.policeadventure.se

Tävlingen arrangeras av MPGI i 
samarbete med Frosta Multisport, 
som även arrangerar en kortare täv-
ling den 20 april i Höör. Det är ett yp-
perligt tillfälle att antingen trimma 
laget eller testa multisport för första 
gången. Vi kommer även att ha ”pro-
va på dagar” under året, så håll utkik 
på MPGI:s och Frosta Multisports 
hemsida.

Har ni några funderingar, så tveka 
inte hugga mig om det finns tillfälle 
på jobbet!

Jonas Andersson

På uppdrag av Svenska Polis-
idrottsförbundet inbjuder här-
med Malmö polisidrottsförening 
och Frosta Multisport till 2013 
års Svenska Polismästerskap i 
multisport.

Tid & plats: Tävlingen kommer att gå 
av stapeln den 19:e till den 21:e sep-
tember med start vid midnatt den 
19:e och målgång vid lunch den 21:e. 
Lagen kommer i huvudsak röra sig i 
Höörs kommun mitt i Skåne.

Anmälan:
Anmälan kommer att öppna den 1:e 
maj och stänga den 8:e september. 
Först till kvarn gäller om arrangören 
måste sätta ett anmälningsstopp för 
tävlande lag av utrustnings- eller ar-
rangörsmässiga skäl. Anmälan görs 
på www.policeadventure.se

Klassindelning:
Vi kommer att ha tre olika klasser 
dam-, mix- och herrklass. Förhopp-
ningen är att vinnarlagen i respek-
tive klass skall gå i mål samtidigt.

Lag:
Lagen skall bestå av 3 tävlande och 
en assistent med fordon. Alla delta-
gare i laget måste ha samma myn-
dighetstillhörighet. Arrangören har 
tolkningsföreträde, till exempel vil-
ken myndighet deltagare med för-
ordnande på RPS/RKP ska tillhöra.

Anmälningsavgift:
1.800 kronor/lag inklusive kanot, 
kartor, SPA t-shirt, nummervästar, 
mat vid målgång med mera.

Utrustning och grenar:
Orientering, MTB, paddling, skytte, 
repmoment, eventuellt inlines och 
kanske något överaskande tran-

sportsätt. Håll dig uppdaterad på 
hemsidan www.policeadventure.se

Priser: Förbundets mästerskapsteck-
en och andra priser.

Boende:
Se hemsidan för rekommenderat bo-
ende eller kontakta arrangören.

Tävlingsledning:
Tävlingsledare: Jonas Andersson
Banläggare: Stellan Borg, Björn Lilja 
och Jonas Andersson

Upplysningar:
All information kommer på hemsidan 
www.policeadventure.se an nars ring 
eller maila Jonas Andersson 0733-
483000, jonas@policeadventure.se 

Välkomna till Skåne och Sveriges 
tuffaste polistävling! Det kommer 
att bli ett äventyr!

Inbjudan till

Svenska Polismästerskap
i multisport

I år händer det
i Skåne!
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Frosta Multisport välkommnar alla 
till vårpremiären i Svenska Multi-
sportcupen den 20: e april i Skåne. 
Vi hoppas även att vi kan hälsa vå-
ren välkommen, men vem vet Kong 
Vinter kanske spelar oss ett spratt 
och bjuder på riktigt tuffa förhållan-
den! Tävlingen är den första av fyra 
deltävlingar i långcupen och den 
enda det första halvåret 2013 så ta 
chansen! I cup-klassen siktar vi på 
5 tuffa timmar i skogen för vinnar-
lagen. Vi har även en motionsklass 
för tvåmannalag på 1,5 timme. Båda 
banorna kommer att vara möjliga att 
köra solo och varje enskild delsträcka 
går att genomföra som öppen bana. 

Plats: Tävlingscentret kommer att 
vara i de norra delarna av Höörs 
kommun. Vi kommer att befinna oss 
mitt ute i naturen, så det blir inga 
stadsnära moment utan skog och 
stigar hela tiden. 

Tävlingsmoment: De olika grenarna 
som ingår är paddling, cykling och 
löpning. Hela banan genomförs med 
karta i handen. Orienteringen varie-
rar i svårighetsgrad och är givetvis 
lättare i motionsklassen. I motions-
klassen är det kanadensare som gäl-
ler vid paddlingen, medan det är fritt 
att välja mellan kajak (K1) eller ka-
nadensare i cupklassen. Cyklingen 
kommer mestadels att gå på stig och 
grusväg och kommer att ge den som 
kör cupklassen möjlighet till ett lyst-
mäte i MTB. Cyklingen i motionsklas-
sen kommer givetvis vara av enklare 
karaktär och möjlig att genomföra 
med en vanlig cykel.

De olika klasserna: Man tävlar i två-
mannalag i både cup- och motions-
klassen.

Cupklassen är tillika tävlings-
klassen och är en deltävling i långa 
svenska multisportcupen. I cupklas-
sen tävlar herr-, dam- och mixlagen 
var för sig. Vi siktar på en vinnartid 
på 5 timmar och en maxtid på 7 tim-
mar. Tävlingsledningen förbehål-
ler sig rätten att justera tiderna 
något i tävlings PM.

Motionsklassen är ingen tävlings-
klass och passar den som inte vill 
känna tävlingspressen eller bara vill 
köra lite kortare. I denna klass kör 
alla lag samma bana oavsett kön. 
Priser lottas ut till de lag som fullföl-
jer. Beräknad sluttid för snabbaste 
laget är 1,5 timme och maxtiden är 
4 timmar.

Alla delsträckorna går att genom-
föra som öppna klasser och anmälan 
till dessa sker direkt på plats.

Tidsschema
Cupklassen
Registrering 08.00-10.30
Infomöte 10.30
Start 11.00
Ber. målgång för vinnarna 16.00
Sista målgång 18.00
Prisutdelning 17.30

Motionsklassen
Registrering 11.00-13.30
Infomöte 13.30
Start 14.00
Sista målgång 18.00
Prisutdelning 17.30

Banorna: I motionsklassen kommer 
de olika grenarna vara jämt förde-
lade. För de snabbaste lagen kommer 
det att innebära 30 min paddling, 
30 min cykling och 30 min löpning. 
Orienteringen kommer att vara lätt, 
så att de mindre orienteringsvana 
deltagarna också ska hitta runt. Un-
der banan kan det även förekomma 
mindre äventyrsmoment.

Cupklassen kommer att vara upp-
delad i flera olika sträckor, några kor-
tare och några längre. Glöm inte att 
träna orientering för det kommer att 
bli någon lite svårare sträcka.

TC/övrigt: Toaletter kommer att fin-
nas vid TC.

Duschar kommer att finnas på TC 
eller några få minuters bil eller cy-
kelfärd från TC.

Servering med möjlighet för publik 
och tävlande att köpa mat.

Cykeltvätt

Återbetalning: Frosta Multisport gör 

ingen återbetalning av anmälnings-
avgiften. Det är upp till varje enskild 
tävlande att teckna till exempel 
Folksams försäkring ”Startklar”.

Tävlingsledning
- Tävlingsledare Jonas Andersson
- Banläggare Stellan Borg,
 Björn Lilja, Jonas Andersson

Anmälan: Ordinarie anmälan öppnar 
den 13 januari och är öppen tom. 
den 6 april. 

Efter den 6 april höjs anmälnings-
avgiften med 200 kr och anmälan 
stänger den 16: e april 24.00. Är 
det någon som vill anmäla sig senare 
kan detta i undantagsfall ske via di-
rektkontakt med tävlingsledaren.

Följ anvisningarna på anmäl-
ningssidan.

Anmälningsavgifter
Cupklass 800kr
Motionsklass 400kr
Solo lång 400kr
Solo motion 200kr
Öppen bana 100kr 

Kanoter: I motionsklassen paddlar 
lagen kanadensare och i cupklassen 
är det valfritt om lagen vill paddla 
kajak eller kanadensare.
Acron-kanot kan hyras för 400 kr.
Plåt/glasfiber kanadensare för 300 kr.
Hyra betalas i samband med anmä-
lan.

Prova på multisport: Håll utkik efter 
multisportdagar för det kommer vi 
att ha några innan tävlingen. Då 
kommer det att finnas möjlighet att 
prova acron-kanot och surfskies. 
Orientering och mtb.

Upplysningar: Frågor till frostamul-
tisportrace@gmail.com eller ring 
tävlingsledare Jonas Andersson 
0709-502656 eller Stellan Borg 
0733-104989

Väl mött i skogen!

Jonas Andersson, Tävlingsledare
Frosta Multisport Race 2013  

Inbjudan till årets första

Multisport Race 2013!

KORT DATUM!Slutanm. 16 april
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Den 7 december 2012 var den dag då Malmö 
Polismäns Gymnastik och Idrottsförening 
(MPGI) firade sitt 100-års jubileum.

Vid 18.00-tiden hade ett hundratal gäster 
samlats på rådhuset i Malmö. Här minglade 
gästerna i en av de magnifika salarna där 
Malmö kommun bjöd på en välkomstdrink 
till musik av polis ens blåsorkester.

Efter lite historia, berättad av kommunens 
representant, hälsade ordförande Ulf Sem-
pert alla gäster välkomna.

I en annan av salarna, nämligen Knutssa-
len, stod borden dukade och där avnjöt gäs-

terna en underbar tre-rätters middag.
Under middagen hölls ett par tal. Bland 

annat överlämnade länspolismästare Eva 
Årestad Radner en polisgubbe till Ulf Sem-
pert och gratulerade till de hundra åren. (Det 
blev ett förtydligande att det inte var Ulf 
som fyllde 100 år.)

Efter maten gick gästerna en våning ner där 
dansen med förfriskningar inleddes.

Alla de som undertecknad talat med var 
mycket nöjda med festligheterna.

Thomas Stenbeck / MPGI

MPGI:s

100-års
jubileum1912 – 2012

100 år
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Bild till höger:
Länspolismästa-

ren gratulerar till 
de 100 åren.

Bild till vänster:
Bronsmedaljörerna.

Bild till höger:
Stolta innehavare 

av MPGI´s guldnål.

Bild nedan:
Guldmedaljörerna.

Bild ovan:
Silvermedaljörerna.

1912 – 2012

100 år
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Emellanåt var det en mycket tät ve-
getation, höghöjdsdjungel, och cika-
dornas gnissel var öronbedövande. 
Vår grupp kom att delas in i olika 
grupperingar allt efter ork och kon-
dition. Brittmarie vandrade alltid i 
det första gänget och jag lite längre 
bak. Solen stekte och det fanns inte 
tillstymmelse till någon svalkande 
vind. Vid de kraftigaste stigningarna 
även följande dagar, blev det verkli-
gen jobbigt och det tilläts inte många 
pauser.

Guiden, som gick först, varnade 
oss att stanna och pausa när det var 
fuktig undervegetation med mossa 
och våta löv för då blev det ett el-
dorado för blodiglar. De var snabba 
och slingrar sig otroligt raskt upp på 
kängorna, ner i skor och strumpor 
eller upp på vaderna. När vi kom till 
torrare partier tog alla av sig skor 
och strumpor och skrapade bort ig-
larna. Blodet flöt hos många. Det var 
vid många tillfällen vi kom till områ-
den med blodiglar. Då gällde det att 
gå raskt, men det hjälpte inte alltid. 
När de sög sig fast, sprutade iglarna 
in något ämne i blodet som gjorde 
att det inte koagulerade, när man väl 
fått loss dem.

En dag vandrade vi över många 
bäckfåror med forsande vatten. 
Brittmarie halkade på en slipprig 
sten och föll i vattnet. Hon kom 
snabbt upp men hade hunnit bli våt. 
Gruppen fortsatte, men Brittmarie 
stannade för ombyte. Jag och en gui-
de stannade också. Vi fortsatte den 
avbrutna vandringen, men guiden 
blev efter ett tag varse att vi hade 
kommit fel och vi var vilse. Vi kunde 
inte finna var vår grupp hade vikit 
av upp på berget. Vi började snedda 
över risfälten, klättrade över ter-
rassodlingarna med riktning snett 
uppåt. Efter en del klättrande såg jag 
en del huvuden på vandrare långt 
bort på bergssidan. Vi förstod att det 
var vårt gäng. Skönt att vi då visste 
i vilken riktning vi skulle fortsätta. 
I ett trapparti skrek guiden ”Snake, 
snake, back, back”. Själv for han bak-
åt och vi också. Det visade sig vara 
en svart giftorm som solade på en 
trappsten. Den blev väl lika rädd som 
vi. Efter en del strapatser kom vi till 
slut ifatt gruppen.

När vi startade vandringarna vid 
tidig morgontimma hade vi oftast 
en otrolig utsikt över bergsmassi-
vet Annapurna, där de högsta top-
parna var snöklädda. Stora örnar 
gled i uppvindarna i det blå över 
våra huvuden. Fantastiskt vackert! 

Innan vi påbörjade vår vandring up-
pehöll vi oss i världsarvstaden Ba-
hktapur, 2 mil öster om Kathmandu. 
Där bodde vi vid torget bland tempel 
och palats. Det var som att bo i ett 
levande museum. Vi var i Nepal en 
månad och det är ett underbart land 
om man kan tänka sig leva lite primi-
tivt. Vid tiden för vår vandring blev 
det en bussfärd till utgångspunk-
ten uppe i bergen. Bussen saknade 
all tillstymmelse till fjädring och 
bilbälte är något man håller på med 
i Europa. Under bussfärden gällde 
det att inte ha anlag för svindel eller 
bli avskräckt för vansinnesomkör-
ningar. Efter flera timmars körning 
lämnade vi allmän väg och svängde 
norrut mot bergskedjan Annapurna, 
i Himalayas bergsmassiv. Att kalla 
fortsättningen för väg var verkligen 
en överdrift. Det var två djupa fåror, 
bäckar och raserade vägkanter mot 
floden Marsyangdi River som vi följ-
de några hundra meter upp på bergs-

sidan. Till slut var vi framme vid vår 
by där vandringen skulle börja. Vi 
inkvarterades i ett logement, kanske 
från första världskriget. 

Vandringen
Vandringen började i byn Khudi. 
Denna första dag vandrade vi upp 
till Ghalegaon, en stigning på över 
1 300 meter. Vädret var härligt, 37 
grader varmt, vindstilla och inte ett 
moln på himlen. 

Vi började på en hängbro med bra 
luftspalt mellan bräderna och där 
under brusade floden. Bräderna var 
lagda efter hand löst över de största 
mellanrummen. Därefter fortsatte 
vandringen uppför bergssidan med 
kraftig stigning. Vi gick på stora ste-
nar som var lagda som trappor för 
ett antal hundra år sedan. Stenarna 
hade emellertid satt sig med åren. 
En bit upp var det första gången vi 
såg de snöklädda topparna på 8 000 
meter. Mäktigt och vilken utsikt! 

En resa till

natursköna Nepal
med vandring i Himalaya

Brittmarie och Torbjörn Berglunds resa, hösten 2012

Solen börjar gå upp över Annapurna Gänget på gång.

Verkar lite blåsigt uppe på Mount Everest.Alla kom över med livet i behåll.
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gens slutby. Då blev vi behängda 
med vackra blomsterkransar och fick 
en risklick i pannan, som bringade 
lycka och välgång. Sedan fortsatte 
vi till byns samlingsplats, som var 
centralt belägen. Speciellt en by, 
Bhujung, var otroligt vacker. Den låg 
på en bergstopp med en vidunderlig 
utsikt. Allt var i sten, stentrappor, 
stengångar, stenmurar och alla hus i 
lavad gråsten. De äldsta husen skul-
le vara från tidig medeltid. Vi ville 
utnämna byn till ett nytt världsarv.

Växtligheten var fantastisk. Nere i 
dalarna var det riktigt grönt och fro-
digt. Längs bergssidorna klättrade 
terrassodlingar med risplanteringar. 
Längre upp var det höghöjdsdjungel 
med lianer och slingrande grenar och 
rötter. Efter varje krön och bergskam 
man kom över utspelade sig nya 
otroligt vackra vyer. Det måste ses! 
Cikador och fåglar kunde föra ett 
otroligt väsen och man trodde ibland 
att det skulle komma ett gäng apor 
farande också.

Vid ett tillfälle, när vi kom ned 
till floden i Thumsikot, blev det fisk 
till lunch. Verkligen gott och för oss 
ovant! Efter lunchen gick vi över en 
hängbro och följde floden en bit. Där 

blir det paus med bad för dem som 
ville. En del badade, men de flesta 
bara slog sig ned vid vattenbrynet 
och njöt.

Dessa trappor med sina kraftiga 
stigningar! På sina ställen var det 
verkligen brant och det frestade på 
krafterna. Vår vandring företogs 
aldrig längs flodfårorna utan om 
man tänker sig att landskapet var 
veckat, så gick vi upp och ner tvärs 
över dessa veck. Alla byarna låg of-
tast uppe på bergskammarna. Gui-
den kunde på morgonen peka på en 
by som fanns på nästa berg och säga 
”Dit ska vi vandra innan kvällen”. 
Först tänkte man att det inte lät så 
jobbigt, men det var då först att gå 
ner till floden längst ner i dalen och 
sedan upp på andra sidans berg. 
Det var då rakt inte någon bagatell. 
Vandring nedför bergssidan var 
inte så ansträngande men frestade 
knäna något oerhört. Det var långa 
sträckor och ibland smala trappor, 
så det gick inte att zick-zacka.

Stentrapporna är verkligen gamla 
och slitna. Vid en stensatt stig längs 
en brant bergsida trampade jag på en 
sten i ytterkanten. Denna sten gav 
vika och jag störtade handlöst över 

kanten och hamnade på rygg i en 
buske någon meter nedanför kanten. 
När jag tittade upp såg jag kompisar-
nas huvuden, där de låg på mage 
och tittade ut över kanten ner på 
mig. De skrek ”Rör dig inte”. Guiden 
kom springande och med utsträckt 
arm kunde vi greppa om varandras 
handleder så han kunde dra upp mig. 
En av de kvinnliga kompisarna, som 
sett mig störta, höjde sitt finger och 
skrek ”Gör aldrig om detta”, vilket jag 
lovade. Hade inte busken på den lilla 
utskjutande platån funnits så hade 
det blivit ett fritt fall på några hund-
ra meter. Ibland ska man ha lite tur…

En av de sista dagarnas vand-
ring bodde vi på en hög bergskam 
ovanför byn Kalikasthan. Helt ljuv-
lig plats och det kom att visa sig att 
det var det bästa boendet under vår 
vandring. Bärarna tände en brasa 
när det mörknade. Där satt vi alla. 
Nepaleserna sjunger sina sånger och 
vi tog nationalsången, några Taube-
visor och klämde också i med någon 
svensk snapsvisa. Morgonen efter 
var alla uppe innan soluppgången kl. 
06.00 eftersom vi ville se solen stiga 
upp och belysa Annapurna. Vilken 
syn, helt otroligt när vi såg de snö-
klädda bergen komma fram ur mor-
gondiset. Såg toppar över 8 000 m 
och många toppar strax under den-
na höjd. Storslaget och verkligen lön 
för alla strapatser! Efter hand som 
solen steg såg vi fler toppar i bergs-
massivet visa sig.

Sista dagen var en behaglig vand-
ring med njutbar lutning ner till sjön 
Begnas Tal. Vi gick genom skogar 

och över ängar. Snöklädda Anna-
purna var bakom oss och framför låg 
sjön och glittrade i solen. Kom fram 
till ”Grand Hotel” och fick lunch som 

bestod av nudlar, ägg och kyckling. 
Lyxigt och skönt att slippa riset. Ho-
tellet var bra, men jag har aldrig sett 
så mycket ohyra på något boende.

Boendet. 
Boendet under vandringen var verk-
ligen enkla. Vid många tillfällen 
bodde vi inackorderade hos familjer 
i byarna. Vi bodde aldrig inne i värd-
folkets hus, utan vi blev installerade 
ovanför hönshuset eller ovanför 
stallet med kreaturen. Då var det 
skönt med myggnät över sängen. 
Toaletten var oftast ett skjul. Där 
fanns hål i golvet och det stod en 
vattenspann med en skopa vid sidan 
om. Vattnet användes både till spol-
ning av toan och till egen tvagning. 
Bara fantasin satte gräns. Man fick 
hälla vatten över sig och det kunde 
man göra, sedan man rensat rummet 
från spindlar och allsköns ohyra. 

Någon gång bodde vi i långhus 
med 2 meter höga skiljeväggar. I en 
by bodde vi ett rum som var helt 
inplastat. Brittmarie låg och läste i 
pannlampans sken, när hon släckte 

Under dagen kunde man möta fri-
gående kreatur och en och annan 
åsna. Ibland såg man en hövolm 
med ett par ben under komma gå-
ende. Allt bars på huvudet och ryg-
gen med hjälp av en pannrem.

Barn och kvinnor brukade möta 
oss strax innan vi kom fram till da-

Blodiglarna har varit framme igen. 

Bhujung - stenbyn!

Två blomstersbehängda vandrare.Alla dessa vyer!
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bestod av ett rum och de möbler som 
fanns var sängar och något byrå-
aktigt. Längs väggen vid eldstaden 
fanns hyllor eller läkt för husgeråd. 
All matlagning, ätande och så vidare 
sköttes sittande på golvet eller un-
der dagtid utomhus. Modernitet som 
el fanns inte.

Maten
Det var ett kapitel för sig och lätt att 
beskriva eftersom det nästan all-
tid var samma rätt som serverades. 
Maträtten ”Dal Bhat” är nationalrätt 
och bestod av en stor slev med ris. 
Till detta fick man något potatiskok 
med något grönt blad och en skål 
med någon lins-/bönsoppa. Ibland 
serverades det också kycklingbitar. 
Allt hälldes över riset och blandades. 
Nepaleserna använde inga bestick 
utan åt med ena handen. Vi turister 
fick emellertid en sked. Beträffande 
kycklingen var den uppstyckad på 
huggkubben, således kött och ben 
från huvudet och bak till ”prästanä-
san” i lagom portionsbitar. Till detta 
serverades sött te. Det blev lite ena 
handa, men ur näringssynpunkt tro-
ligen helt okey.

Vid något enstaka tillfällen fick 
vi annan mat. En morgon servera-
des det risgrynsgröt kokt på mjölk. 
Hur gott som helst. Kycklingen blev 

i en by utbytt mot torkat buffelkött. 
Segt och varade länge eftersom köt-
tet satt kvar i tändernas mellanrum 
under flera dagar. Någon dag fick vi 
ägg. Vi brukar koka dem i ca 5 minu-
ter. Hur länge dessa var kokta vet 
jag inte, men de var hårdkokta så att 
gulan var svart. Vid några tillfällen 
fick vi bröd till frukost, typ flottyr-
kokta kringlor. Det fanns aldrig kaffe 
i bergsbyarna, så det var på gränsen 
till abstinens.

På en gård hade en ko kalvat kväl-
len innan. Vi, ett gäng som bodde 
hos detta värdpar, blev bjudna på 
kalvdans. Rena himmelriket och 
vilken gästfrihet! Kalvdans är rå-
mjölkspannkaka, som görs på kons 
första mjölk efter kalvning.

Något som förundrade oss alla 
var att på många ställen fanns det 
Tuborg starköl, 50 cl, att köpa. Det 
fanns inte några vägar till de byar vi 
vandrade till utan enbart stigar, så 
antingen hade ölen burits eller kom-
mit med åsnetransport. Vi såg aldrig 
några bybor dricka öl. När vi kom 
fram efter en ansträngande varm 
dagsvandring så smakade det gott 
med en Tuborg. 

I den värme vi vandrade i var vat-
ten A och O. Det gällde att ha ett par 
liter med sig i ryggsäcken varje dag. 
Ofta fanns köpevatten, annars fick 

det bli kokt vatten med reningsta-
blett. Smaken blev då lite kloraktig, 
men det fick man ta. Det var absolut 
inte tillrådligt att dricka det inhem-
ska vattnet.

Trots att maten var enahanda, var 
den ändå god och näringsrik. Om nå-
gon satt och petade i maten, så var 
det bara de första dagarna. Det bjöds 
inte på annat och Mc Donalds var 
inte uppfunnet i denna del av värl-
den. Förvånansvärt var att inte nå-
gon i sällskapen blev magsjuk under 
vandringen. 

Hela Nepalresan var en upplevel-
se och jag skulle aldrig vilja ha den 
ogjord. Underbar natur och vilka vyer 
med dessa höga snöklädda berg och 
djupa dalar, trevliga och vänliga män-
niskor. Att det skulle vara primitivt 
var vi inställda på, men så enkelt var 
mer än vad vi hade föreställt oss. Det 
skadar inte att återvända till naturen 
och till ett liv utan elektricitet och 
andra för oss nödvändiga prylar. I stä-
derna Katmandu, Bahktapur och Puk-
hara var det ström, men enbart mel-
lan vissa tider efter mörkrets inbrott.

Efter vandringen uppe i bergen for 
vi vidare till Chitwans nationalpark, 
som ligger i södra Nepal vid grän-
sen till Indien, med massor av djur i 
dess rätta natur. Där fotvandrade vi i 
djungeln och det höga elefantgräset 
tillsammans med två guider. De var 
utrustade med varsin påk – det kän-
des tryggt!!! Vi kom att stå öga mot 
öga med en stor noshörningshanne 
vid ett vattendrag, men det får jag ta 
vid ett annat tillfälle. Tur att det inte 
var en tiger vi överraskade…

Torbjörn Berglund, Lund

hörde hon hur mössen satte igång 
uppe på plastfoliet i taket. Då var det 
skönt att ligga i sin sovsäck inne un-
der vårt myggnät.

Vid ett tillfälle bodde vi ovanför 
stallet och vägen dit var över gödsel-
stacken. Man fick vara försiktig med 
stegen på de utlagda stenarna över 
gungflyet. På kvällen kom guiden 
för att hälsa på och han observerade 
aldrig dessa stenar. Han gick rakt ut 
i stacken och fick skorna fyllda. Han 

kom inte in till oss utan försvann 
kvickt. Så kan det gå när man inte 
ser sig för.

Vid de tillfällen vi bodde hos fa-
miljer, blev vi inbjudna att äta i deras 
hem. Man kom in i det mörka huset 
och fick sitta ner på lergolvet på en li-
ten rismatta. I en fördjupning i golvet 
brann en brasa. Husmor satt i skräd-
darställning och skötte matlagning-
en med några få svarta kastruller. Vi 
blev bjudna på någon dricka, hem-

kokt och okänt innehåll. Starkt och 
smakade pyton. Brittmarie brukade 
smussla över sitt glas till mig som då 
fick dubbel ranson. Värdfolket kunde 
ingen engelska och det var svårt 
med teckenspråket. Det kändes inte 
bekvämt och gav inte så mycket i 
utbyte. I bostadshuset, ett stenhus, 
fanns inga fönster och ingen skor-
sten. Ni kan tänka er hur rökigt det 
var, men vi hörde att röken höll mos-
kiter och annan ohyra borta. Huset 

Välkomstkommitén i byn.

Utsikt från vårt sovrum.. Maten färdig för servering.

En av alla dessa trappor på berget. Alla dessa risodlingar.

Toan med duschspannen.
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männen som de som de varit i bråk med vid krogen.
Båda männen är berusade och av deras kroppshåll-
ning att döma är de inställda på bråk.

En av männen går fram till ungdomarna och pekar
på en av killarna, Johan, och skriker:

– Där är du, jag ska döda dej!
Mannen gör ett utfall mot Johan, som dock lyckas

komma undan. Han springer bort från mannen som
följer efter. Efter en kort språngmarsch snubblar Jo-
han och faller omkull. Mannen ställer sig över ho-
nom och måttar ett slag. I samma ögonblick kommer
en av Johans kompisar och tacklar omkull mannen
som trillar in i en stolpe.

En av de andra killarna säger till männen att de
har ett val:

– Antingen stannar ni och slåss, och då får ni
stryk. Eller så åker ni här ifrån.

Männen väljer att åka därifrån och killarna andas
ut.

I tumultet har en av killarna, Anders, fallit och
skadat sin fot. Han hjälps upp på torget där han läg-
ger sig på marken. Samtidigt ringer han en tjejkom-
pis, Carina, och ber henne komma till torget för att
hjälpa honom. Carina är i närheten och lovar att
komma direkt.

Ungdomarna samlas kring Anders ungefär mitt på
busstorget och pratar om det som hänt. Strax kom-
mer Carina gående. Hon går fram till Anders och
sätter sig på huk vid sidan om honom. Någon ringer
efter ambulans till Anders, men får beskedet att de
inte har tid att komma direkt. Det är fredagsnatt och
räddningstjänsten har mycket att göra.

Bilen kommer tillbaka
Strax efter det att Carina kommit, ser en av flickorna
att bilen med de båda männen kommer tillbaka. Den
kör sakta och stannar till en bit från ungdomarna.
Bilen kör sedan upp för trottoarkanten och in på tor-
get och stannar till på nytt. Den är nu riktad rakt mot
ungdomarna.

Föraren varvar upp motorn och kör mot ungdo-
marna. En del av dem inser faran och springer
därifrån. Carina sitter med ryggen mot bilen och är
helt omedveten om av vad som håller på att hända.
Bilen kör rakt in i gruppen med ungdomar. 

Den stora vita bilen träffar Carina i ryggen och
hon dras med under bilen några meter innan den kör
över henne. Anders har förstått situationen och lyck-
as dra sig bakåt på armbågarna. Han hinner dock in-
te undan helt utan bilens högra hjul rullar över hans
ben. En av ungdomarna träffas av bilens högerflygel

och Johnny får sin fot överkörd. 
Efter påkörningen fortsätter föraren att köra efter

Johan, som sprungit undan. Han jagas in på en cy-
kelbana med bilen tätt efter sig. Då han viker undan
runt ett hörn på en fastighet, faller han och bilen kör
över hans fot.

Bilen fortsätter några meter men kör sedan in i ett
buskage alldeles intill den plats där Johan fallit. Jo-
han hör hur föraren försöker backa ut ur buskaget
men av någon anledning lyckas inte detta. Han ser
sedan hur föraren och passageraren går ur bilen och
lämnar platsen till fots längs den cykelbana de kom-
mit från.

De fick livshotande skador
Kvar på torget ligger Carina och Anders. Carina har
livshotande skador och förs med ambulans till Hel-
singborgs lasarett. Efter undersökning flyttas hon till
universitetssjukhuset i Lund.

Ur Carinas patientjournal noteras följande:
– Det föreligger multipla synliga skador, bland an-

nat blåmärken och svullnad över båda ögonlocken
samt sårskador på ögonlocken. Skrubbsår höger
kind. Sårskador ovan det ena örat och uppe i hjässan.
Skrapsår till vänster i bröstkorgen. Över höger skin-
ka ses en cirka 15 centimeter lång sårskada, som går
djupt ned mot underliggande muskulatur. Multipla
kroppssår över extremiteter och bröstkorg noteras.

Höger lunga har säckat ihop och det finns vätska i
lungsäcken. Även vänster lunga har fallit samman en
del och tre revben har brutits liksom höger nyckel-
ben. Man noterar också en mindre blödning i hjär-
nan. Både lever och höger njure har skadats och
blod- och vätskebrist har orsakat ett chocktillstånd
hos Carina. 

Hon läggs i respirator för att avlasta kroppen. När
hon väcks igen efter tre dygn, är hennes tillstånd
fortfarande allvarligt men stabilt.

I rättsintyget yttrar sig läkaren om skadornas svå-
righetsgrad:

– Skadorna har varit livshotande, i synnerhet ska-
dorna mot levern med åtföljande utblödning och ska-
dorna kring lungorna, som var för sig varit livsho-
tande. Det utbredda skadeförloppet som helhet har
också varit livshotande. Sårskadan mot höger skinka
har varit omfattande med stor infektionsrisk. Även
denna kan ha varit livshotande utan behandling. 

Anders förs också till Helsingborgs lasarett. Här
konstateras att båda benen i vänster underben är
brutna och felställda. Detta medför operation med
märgspikning. Efter denna operation utvecklades ett
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Bilen blev mordredskap på torget i Höganäs
Av Bengt Anderson, polisinspektör, Ängelholm.

Det är en vanlig fredagskväll i Höganäs i början av
juni 2007. Klockan är runt midnatt mot lördag. Det
är svalt i luften och det verkar bli regn. I den lilla
bruksorten, belägen på Kullahalvön i nordvästra
Skåne, är det nästan helt folktomt trots att det är
fredagskväll.

På busstorget sitter några flickor i 15-års åldern
och väntar på bussen. De är klasskompisar och har
varit tillsammans under kvällen och ska nu åka hem.
Om några veckor är det skolavslutning och flickorna
ser fram emot ett långt, varmt sommarlov med sol
och bad. 

Förutom flickorna är torget tomt på folk.

Fyra till fem killar som är ungefär 20 år kommer till
torget och börjar prata med flickorna. En del av kil-
larna är något berusade. De berättar att de varit i
bråk med några gubbar på krogen Pattaya och att det
nästan blev slagsmål. Flickorna fnissar lite åt killar-
nas skryt men tycker innerst inne att det verkar lite
otäckt.

”Jag ska döda dej”
Plötsligt dyker en bil upp. Det är en vit Chrysler
Voyager och den stannar några meter ifrån platsen
där ungdomarna står och pratar. Ur bilen stiger två
män i 45-års åldern. Någon av killarna känner igen

Pilarna visar den väg Göran körde sin Chrysler Voyager. Vid den röda punkten mitt på torget satt Carina och de andra ungdomarna
som var samlade runt henne och Anders. Efter påkörningen fortsatte Göran att köra efter Johan som blev påkörd vid den lilla röda
punkten.
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sidan av huset. Han beskrivs av den som grep ho-
nom som kraftigt berusad och med blessyrer i ansik-
tet. Klockan 05.34 tas ett alkoholutandningsprov
som visar 0,64 promille omkring fem timmar efter
händelsen på busstorget.

Hemma hos Göran hittas nycklar till Chryslern
men inga nycklar till huset. Dessa hade han glömt
kvar i bilen och Göran hade tvingats slå sönder ett
fönster för att kunna komma in.

Klockan 05.30 grips Mats, också han i sin bostad.
Även han är kraftigt berusad och kan inte förhöras
förrän vid middagstid på lördagen. Vid det första
förhöret delges Mats misstanke om mordförsök. Han
godtar att bli förhörd utan närvaro av advokat och
svarar i stort sett på samma sätt på alla förhörsleda-
rens frågor:

– Jag minns inget. 
Det enda han minns är att han inte har kört någon

bil.
Göran delges samma misstanke vid sitt inledande

förhör på kriminaljouren i Helsingborg.

Även han väljer att bli förhörd utan advokat trots
att misstankarna mot honom är allvarliga.

Han säger att han varit och festat på krogen Pat-
taya i Höganäs och därefter tagit taxi hem. Han för-
nekar brott eftersom han inte kan minnas vad som
hänt.

Misstänkt men inte häktad
Några dagar senare förhörs Mats på nytt. Han minns
nu att han och Göran hamnade i någon form av bråk
på Pattaya. Efter en stund sätter de sig i Görans bil
med Göran som förare. När de kört en bit kommer
de till busstorget och Göran känner då igen killarna
som de varit i bråk med på krogen. Han minns att
Göran kör upp på torget och rakt in i gruppen av
ungdomar och att de sedan kör fast i ett buskage. Vid
något tillfälle minns han att Göran säger till honom:

– Varför stoppade du inte mej?
Något nytt förhör hålls inte med Göran. Åklagaren

beslutar att begära dem båda häktade. 
Vid häktningsförhandlingen i Helsingborgs tings-
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Bilden visar det som troligen är hudavskrap från den överkörda Carina som bränt fast på avgasröret under bilen.
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så kallat compartment syndrom. Detta innebar att
musklerna svullnade och fick inte plats i sina mus-
kelfack. Risken för kallbrand var stor om inte detta
åtgärdades. Anders måste opereras igen och muskel-
facken på underbenets båda sidor öppnas och klyvs.
Såren får sedan ligga öppna under några dagar till
dess att svullnaden lagt sig. En vecka efter händel-
sen sys såren ihop och man beräknar att läkningen
kan ta fyra till sex månader.

Anders har dessutom ett flertal skrubbsår och blå-
märken av varierande storlek. I rättsintyget noterar
läkaren:

– Skadorna har varit livshotande därför att ett
compartmentsyndrom utvecklats. Det hade i sin tur
utan behandling lett till kallbrand och sannolik död.
Underbensfrakturerna i sig var inte livshotande, men
skadorna ej heller ringa. 

Ytterliggare två av killarna skadades i samband
med påkörningen. Johan fick frakturer i ena fotens
mellanben och även Johnny skadades i foten. Inga
av dessa skador bedömdes som livshotande.

De två männen grips av polisen
Polis kom till platsen cirka 15 minuter efter det att
händelsen inträffat och männen i bilen försvunnit.
Det var rörigt på torget med chockade och skadade
ungdomar vars föräldrar nu också börjat anlända,
ditringda av sina barn.

Genom vittnesuppgifter och Chryslerns registre-
ringsnummer fick polisen fram namn och adress på
den som misstänktes ha varit förare av bilen. Man
lyckas också få fram vem den andre mannen i bilen
var. 

Ärendet föredrogs för en jouråklagare som beslu-
tade att anhålla bilägaren Göran och hans kamrat
Mats. Detta sker omkring klockan fyra på lördags-
morgonen och samtidigt fattar åklagaren beslut om
husrannsakan hos de båda misstänkta. Den vita
Chryslern beslagtas och bärgas till polishuset i Hel-
singborg för teknisk undersökning.

Klockan 04.10 grips Göran i sin bostad. Då poli-
sen knackar på hemma hos honom försöker han smi-
ta ut bakvägen, men grips av en hundpatrull på bak-
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Den stora vita Chryslern stannade på denna plats när den körts efter Johan från torget.
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greps. Göran vill också göra en anmälan om att han
blivit misshandlad av någon av killarna. Detta skulle
ha hänt när han och Mats var på väg från krogen för
att ta taxi hem.

Denna anmälan utreds parallellt med mordförsö-
ket av samma utredare och förundersökningsledare.
Görans advokat motsätter sig detta, dock utan att få
något gehör för sin klagan hos chefsåklagaren. Gö-
rans anmälan läggs efter utredning ner, med motive-
ringen:

– Det går inte att bevisa de objektiva förutsätt-
ningarna för att förfarandet skall vara brottsligt. RB
23:4a, 2st. 

Undersökningen av bilen visade att den inte hade
något tekniskt fel som påverkade varken styrning
eller gasreglage. Höger drivknut hade hoppat ur sitt
läge, men detta bedömdes ha inträffat precis innan
bilen stannat. 

Göran jagade Johan med bilen
Bilden av vad som hänt klarnade allt mer. Göran och
Mats hade kört in till Höganäs efter jobbet och stan-
nat på Pattaya där de druckit öl och sprit. Mats hade
blivit kraftigt berusad och kommit i bråk med några
killar. Då Göran gick emellan fortsatte bråket mellan
honom Johan. Johan var klädd i röda jeans och lätt
att känna igen.

Något direkt slagsmål hade inte förekommit. Jo-
han hade sprutat röd färg på Göran från en burk med
försvarssprej som han hade med sig och Göran hade
jagat Johan en kortare sträcka.

Efter detta hade killarna beslutat sig för att gå
ifrån Pattaya. De gick ner till busstorget där de träf-
fade några flickor som de pratade med. 

Efter en stund kommer Göran och Mats dit. De
kommer i Görans bil och det är Göran som kör. Gö-
ran känner igen Johan i sina röda jeans och stannar
för att ge igen. Mats är nu så berusad att han knappt
lyckas komma ur bilen. Han går ur men stannar vid
sidan av bilen.

Göran söker upp Johan och försöker få tag på ho-
nom. Johan sprejar på nytt rödfärg på Göran som
blir ännu argare. Johan springer sedan undan men
faller omkull och blir ikapphunnen av Göran. Han
ställer sig över Johan men precis innan han skall slå
till honom, knuffar Johnny omkull Göran med en
hockeytackling. Göran ramlar in i en stolpe och slår
huvudet och ansiktet.

Anders är också i närheten av denna händelse och
snubblar på en trottoarkan. Han vrickar foten och tar
sig upp på torget.

En av killarna säger till Göran att han antingen
skall stanna kvar och få styrk eller köra därifrån. Gö-
ran väljer det senare och kör därifrån tillsammans
med Mats.

En stund senare kommer de tillbaka. Fortfarande
med Göran som chaufför. Han får syn på ungdomar-
na som nu har samlats uppe på torget. Han kör in på
torget och stannar. När han står där får han syn på
Johan i sina röda jeans. Mellan bilen och Johan är
gruppen med ungdomar där Carina sitter på huk,
med ryggen mot bilen, vid sidan om Anders.

Göran har ögonen på Johan och kör upp bilen på
torget. Han gasar på och kör rakt in i gruppen. Fort-
sätter sedan framåt och jagar Johan in på en cykel-
bana. Någon gång under färden slås höger drivknut
sönder. När Johan viker runt hörnet på ett hus, styr
Göran efter och drivknuten hoppar av. Bilen fortsät-
ter rakt fram in i ett buskage, men med drivknuten
sönder tappar bilen drivningen och kan inte köras
längre.

Göran och Mats lämnar bilen och går hem till sina
bostäder utanför Höganäs.

Åtalas för mordförsök på tio ungdomar 
Tord Josefson väcker åtal mot Göran den 9 novem-
ber 2007. Åtalet omfattar mordförsök på samtliga tio
ungdomar som befann sig på platsen. Alternativet är
mordförsök på Carina och Anders, samt framkallan-
de av fara för annan när det gäller de övriga. Åtalet
gäller även rattfylleri.

Josefson menar att Göran genom att köra på ung-
domarna med en två ton tung bil, måste ha varit
medveten om att risken för att någon skulle kunna
dö. Trots detta genomför han körningen och har då
visat sig likgiltig för konsekvenserna.

Försvarets linje var att Göran tappat kontrollen
över bilen och inte kunnat påverka händelseförlop-
pet. Hans avsikt var visserligen att skrämma ungdo-
marna, men när han körde uppför trottoarkanten tap-
pade han kontrollen över bilen och kunde inte styra
den. 

Göran minns i övrigt inget av det som hände vid
busstorget. Försvaret menade också att Göran blivit
kraftigt provocerad av killarna och därför haft svårt
att besinna sig.

I samband med åklagarens sakframställan i dom-
stolen visas ett bildspel över hur åklagaren menar att
händelseförloppet har sett ut. Detta bygger på en
sammanställning av målsägarnas uppgifter och öv-
rigt som har kommit fram vid utredningen. Förutom
förhör med alla inblandade hölls även förhör med
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rätt friges både Göran och Mats. Domaren anser att
Göran är misstänkt för grov misshandel men anser
inte att häktningsskäl finns.

Ärendet överförs nu till utredningsenheten inom
Närpolisområde Kulla-Bjäre. Utredningsmannen tar
kontakt med förundersökningsledaren som är kam-
maråklagare Tord Josefson och de går tillsammans
igenom ärendet. De bestämmer sig för att försöka
hantera ärendet så snabbt som möjligt med inrikt-
ningen att styrka mordförsök. Alternativmisstanken
är grov misshandel. Misstankarna mot Mats läggs
ner eftersom vittnesuppgifter och Görans egna upp-
gifter vid häktningsförhandlingen placerar honom
själv vid ratten.

Båda är överens om att Görans handlande har va-
rit hänsynslöst och att han varit likgiltig inför de
konsekvenser som hans handlande kunnat få. Han
måste också ha insett riskerna med att köra en stor,
tung bil rakt in i en grupp med ungdomar.

Nya förhör hålls med de tio ungdomarna som varit
på platsen och som alla bedöms vara målsägare. För-
hör hålls med vittnen på Pattaya där bråket startade.

Den vita Chryslern undersöks noga både av polisens
tekniker och av bilinspektörer från polisens trafik-
enhet.

Det är viktigt att undersöka om bilen haft några
fel i styrning eller gasreglage som kan ha påverkat
körningen.

Eftersom ingen egentlig brottsplatsundersökning
gjordes vid tiden för händelsen, läggs också en hel
del tid på att mäta, fotografera och dokumentera
brottsplatsen i efterhand.

Han ville skrämmas
Den 27 juni förhörs Göran på nytt. Denna gång är
hans advokat med vid förhöret. Göran medger att det
var han som körde bilen och att han ville skrämma
ungdomarna som bråkat med honom tidigare på nat-
ten. Han förnekar dock brott helt och hållet och me-
nar att det som hände på torget berodde på att han
tappade kontrollen över bilen då han körde på en
trottoarkant.

Han visste inte att han kört på någon förrän en för-
hörsledare sa detta till honom vid ett förhör när han
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Den avhoppade drivknuten på Chryslern blev omdiskuterad i utredningen. Bilföraren hävdade att den gjort bilen manöveroduglig, men
teknikern och besiktningsmannen menade att den inte påverkade händelseförloppet.
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När det gäller den provokation som Göran utsatts
för resonerar tingsrätten så här:

– Utredningen i målet visar dock att aktuell hän-
delse inte ägde rum i direkt anslutning till det att
händelsen vid busskuren avslutades. Någon tid har
förflutit därefter.

– Göran har således haft tid att besinna sig. Detta
sammantaget med det kontrollera-
de sätt på vilket han enligt ovan
framfört fordonet upp på busstor-
get medför att handlandet inte kan
anses mindre grovt. Han skall där-
för fällas till ansvar för försök till
mord.

När det gäller Johan anser rät-
ten att Göran ”helt enkelt har ja-
gat Johan med direkt uppsåt att
köra på eller över denne”.

– Han skall även i detta fall fällas till ansvar för
försök till uppsåtligt dödande, skriver tingsrätten

För övriga målsägare anser tingsrätten att Göran
gjort sig skyldig till ”Grov vårdslöshet i trafik” och
inte ”Framkallande av fara för annan” som åklagaren
menat. Detta har betydelse för målsägarnas ersätt-
ningsanspråk men påverkar inte påföljden.

Göran döms alltså för mordförsök på Carina, An-
ders, Johan och Johnny. Han döms även för grov
vårdslöshet i trafik och för rattfylleri. Tingsrätten an-
ser inte att hans handlande står i rimlig relation till
det våld han utsatts för av killarna och straffvärdet
påverkas således inte av killarnas provokationer eller
kränkningar.

Göran döms av tingsrätten till åtta års fängelse
och ska kvarstanna i häkte till dess att domen vinner
laga kraft.

Hovrätten fastställer åtta års fängelse
Domen överklagades av både Göran och åklagaren.
En del mindre kompletteringar av utredning gjordes
men i stort såg utredningen likadan ut som i tingsrät-
ten.

Efter förhandling fastställer hovrätten i stora drag
tingsrättens dom. I ett fall har de en annan uppfatt-

ning och det gäller bedömningen
av det som hände Johan. Hovrät-
ten bedömer detta som vållande
till kroppsskada och grov vårds-
löshet i trafik.

Men Göran döms även i
hovrätten för mordförsök på fyra
av ungdomarna. De anser att en
av de andra killarna varit så nära
bilen när den kördes upp på tor-
get, att det bara var tillfälligheter

som gjorde att han inte blev påkörd samtidigt som
Carina och Anders.

Hovrätten bedömer straffvärdet på samma sätt
som tingsrätten och dömer Göran till åtta års fängel-
se. Göran och hans advokat begärde prövningstill-
stånd hos Högsta Domstolen men nekas detta. Do-
men vann därför laga kraft. 

Många månaders konvalescens
Göran var 45 år när händelsen inträffade. Han var
tidigare ostraffad, ensamstående och hade ett eget
företag i Helsingborg. Nu har han börjat avtjäna sitt
straff. 

Carina tillfrisknade efter många månaders konva-
lescens. Hon fick inga bestående yttre skador, men
hon har en något nedsatt lungfunktion. 

Inga av de andra fick bestående skador. 
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”Han har jagat 
Johan med direkt 
uppsåt att köra 

på eller 
över honom”
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den bilinspektör som undersökt Chryslern och som i
en promemoria noterat att “inga tekniska brister som
har kunnat påverka händelseförloppet har kunnat
konstateras”.

För att ytterliggare klarlägga för rätten hur förhål-
landena på platsen varit, hålls också ”syn” vid ett be-
sök på brottsplatsen.

Han har insett risken för dödlig utgång 
I tingsrättens dom står det att utredningen och vitt-
nesförhören har klarlagt att Göran medvetet framfört
fordonet så som åklagaren påstått. Att Göran skulle
ha tappat kontrollen över bilen “framstår som högst
osannolikt”. Vidare i domen:

– Att köra på en människa från kort avstånd med
en två ton tung bil är objektivt sett ett försök att
döda personen. Fråga uppkommer då vilket uppsåt
Göran haft när han medvetet fört fordonet först mot
Carina, Anders och Johnny.

Man resonerar vidare i domen och konstaterar att
Göran måste ha sett ungdomarna, men har inte gjort
något för att varna dem. Göran måste ha räknat med
att de skulle kunna bli dödade och har trots detta
kört mot dem.

– Göran har således insett risken för dödlig utgång
men genom att fortsätta färden visat sådan likgiltig-
het för denna effekt att han skall anses ha haft uppsåt
att döda.
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På det som från början var en trafikolycksplats, gjordes ingen egentligt brottsplatsundersökning. Med hjälp av bilder från rädd-
ningstjänsten och de som i efterhand togs av länskriminalens tekniska rotel kunde händelseförloppet och mordförsöken rekonstrueras.

Blodspår

Blonda hårtestar Fordonsspår

Fordonsspår

Chrysler Voyager
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Skicka in ert svar till:
Skånepolisen Sport och Fritid
c/o Katarina Farmstedt
205 90 MALMÖ

senast den 23 april 2013

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

Inskickat av:

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

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

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

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

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

Vinnare Skånepolisen 4-12:
1. Donald Nilsson
 Malmö

2. Agneta Månsson
 Kristianstad

3. Stina Klingborg
 Malmö

De tre vinnarna får varsin
Nordisk Kriminalkrönika
med posten.

Vinnarna och den rätta lösningen från förra numret:

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

Förnamn

Efternamn

Gatuadress

Postnummer och Ort

E-post

i samarbete med Nordisk Kriminalkrönika, www.spifab.se

Finn fem fel

35 svar kom in till tävlingen.

Biltema malmÖ, Nornegatan 9. Malmö Svågertorp vid IKEA
Mån–Fre: 8–20 • Lör & sön: 10–18 • www.biltema.se

Varför betala mer?

Välkommen till
Hotell Continental i Ystad!

Hamngatan 13, Ystad. Tel 0411-137 00, fax 0411-125 70
 www.hotelcontinental-ystad.se

Mitt i charmiga Ystad finns klassiska Hotell Continental, invigt 1829.

Boka vårt golfpaket som innehåller: 
•	Greenfee	(en	dag)	på	Tomelilla,	Sjöbo,	Ystad
	 eller	Abbekås	GK
•	Trerättersmiddag	i	hotellets	restaurang	eller	på
	 en	av	tre	andra	bra	restauranger	i	Ystad
•	Övernattning	i	bekvämt	gästrum
•	Frukostbuffé	i	hotellets	restaurang

Vi har egen hotellparkering på vår gård.



Posttidning B
Avsändare:
SKÅNEPOLISEN
Sport och Fritid
Travbanegatan 12
213 77 Malmö

B
E

G
R

Ä
N

SA
D

 
E

FT
E

R
SÄ

N
D

N
IN

G
V

id
 d

ef
in

iti
v 

ef
te

rs
än

dn
in

g
åt

er
sä

nd
s 

fö
rs

än
de

ls
en

 m
ed

ny
a 

ad
re

ss
en

 p
å 

ba
ks

id
an

.
(e

j a
dr

es
si

da
n)

.

175/65R14 
F105 500:-

185/65R15 
F105 575:-
185/65R15 
Cinturato P1 675:-

575:-575:-
675:-675:-

Alla priser är inkl. moms MONTERAT, BALANSERAT & SKIFTAT PÅ DIN BIL
Hittar du inte din däckdimension här, ring oss så hjälper vi dig! 

Norra Grängesbergsgatan 14 - Malmö

040-21 31 30
Öppet ALLTID! Måndag-söndag 09.00-18.00 (Även helgdagar)

info@citydack.se • www.citydack.se

City Däck - Sveriges bästa priser!

• Däckhotell, 4 hjul 200:-/säsong, inkl. försäkring.

• Däckskifte 200:-
• Stort sortiment av däck och fälgar!

185/55R15 
F105 600:-
185/60R15 
F105 600:-

600:-600:-
600:-600:-

Vi erbjuder däckhotell till alla våra kunder!

Glöm inte att vi har Drop-in alla dagar!

195/65R15 
F105 

575:-
195/65R15 
Cinturato P1 

695:-
195/65R15 
Nokian V

725:-
205/55R16 
F105

750:-
225/45R17
F109

850:-
225/40R18
F109

895:-

205/55R16 
Energy Saver

850:-
205/55R16 
K115

800:-
225/45R17 
Primacy Hp

1250:-
225/45R17 
Nokia Z

1250:-

235/35R19

1250:-

Keskin KTY

18” 1450:-
Keskin KTY

20” 1900:-
PDW K10

20” 1950:-

F Ä L G A R

225/40R18
Pilot Sport 3

1395:-
245/40R18
F109

975:-

Keskin KTY

19” 1700:-

235/35R19
F105

1000:-
Alltid fri 

montering
vid köp av däck!

Vi reserverar oss för eventuellt tryckfel.* Tillverkas av Hankook.


