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Solen skiner på Davidshalls torg. Idag 
igen. En fantastisk känsla samtidigt 
som den är en otrolig kontrast till 
helgens regnoväder i sydvästra Skå-
ne som bl a dränkte massor av vägar, 
källare och fordon. Vi har sett förfär-
liga bilder och hört otroliga historier 
om människor som fastnat i mörka 
hissar där vattnet börjat stiga. Mitt 
i all denna oreda fanns Polisen. Det 
finns många ”solskenshistorier” om 
hur poliser, såväl de som var i tjänst, 
som några som ingrep på sin fritid, 
var en hjälpande hand för människor 
som drabbats. Det är stort och jag är 
väldigt stolt över att få var en del av 
Skånepolisen.

Jag tog tillfället i akt och fotpatrul-
lerade ett kvällspass på Malmöfes-
tivalen. Massor av glada och trev-
liga människor som gav upphov till 
många trevliga pratstunder med 

besökare och ”knallar”. Vid ett till-
fälle kom en förkrossad pappa fram 
till en av våra bodar. Han hade blivit 
av med sin lilla dotter i folkvimlet. 
Ett snabbt allmänanrop gjorde att 
en patrull efter bara några få minu-
ter kunde återbörda flickan till sin 
pappa. Slutet gott – allting gott. Efter 
åtta dagar kunde vi återigen sum-
mera en lyckad festival.

4–7 september hålls Polishund SM i 
Malmö. Återigen är vi värdar för ett 
stort mästerskap. Jag är övertygad 
om att arrangemangen blir av hög-
sta kvalité och jag önskar alla ekipa-
gen lycka till. När detta läses är seg-
raren korad.

 
Stort grattis!

Ulf Sempert
Ordförande MPGI
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24 maj började den vackra vårso-
len lysa upp den skånska myllan, 
rapsen har stått i blom i nästan 
en månad och blir bara gulare och 
gulare. Det är under denna tid kö-
rerna och musikkårerna har sina 
konserter och allt oftare använder 
man kyrkorna till detta ändamål.

Det är inte första gången Skånepoli-
sens kör har konsert i Holmby kyrka. 
För ett år sen var kyrkan sprängfylld 
av lyssnare. Ingmar Nordström var 
den dagens soloartist. Han är lika 
känd idag som när han for runt på 
dansbanorna men idag är det Kjell 
Olsson och Ellinor Fryklund som till-
sammans med kören skall göra denna 
vårkonsert.

Om det vore Polisens musikkår som 
skulle spela hade man ofrånkomligt 
alltid börjat med en marsch men nu 
är det ju Polisens kör och hör och häp-
na så börjar de också med en marsch. 
Publiken förväntar sig att kören står 
framme vid altaret och är färdiga 
när dirigenten kommer in men efter 
den obligatoriska klockringningen 
öppnades kyrkoportarna och in mar-
scherade kören samtidigt som de 

sjöng Kyrkmarsch av Olle Jansson. 
Vilket jubel och vilken överraskning. 
När kören intagit sina platser fortsat-
te de att sjunga Fånga mig vind och 
Duvemåla hage av Björn och Benny. 
Körens dirigent Sasa Krstic såg myck-
et nöjd ut när han tackade för applå-

Konsert

i Holmby kyrka
med Polisens Kör och solister

Dirigent Sasa KrsticKjell Olsson och Ellinor Fryklund i Kattduetten.

Kjell Edstrand
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derna. Ingemar Axberg som är körens 
ordförande och samtidigt konsertens 
konferenciär var lika nöjd. 

Der hirt auf dem felsen är inte värl-
dens lättaste musik, varken att spela 
eller sjunga men när man hör Ellinor 
Fryklund framföra den med sin här-
liga sopranröst och samtidigt få ack-
ompanjemang av Kjell Edstrand på 
piano och Kjell Olsson med sin glim-
rande klarinett då låter allt så lätt. 
Kjell Olsson är sedan många år f.d. 
soloklarinetttist i Malmö Symfonior-
kester men ägnar sig helhjärtat åt att 
dirigera Polisens Musikkår Skåne. 

När Kjell Olsson och Kjell Edstrand 
ensamma tog ton blev det till Vittorio 
Montis Czardas. Stämningen i kyr-

kan steg så att det nästan var som en 
popkonsert. Publiken ställde sig upp i 
bänkarna och gav stående ovationer 
och en värme till musikerna de sällan 
skådat.

Kören fortsatte rutinerat att sjunga 
Gabriellas sång, Stad i ljus och av-
slutade med Anthem och Amazing 
 Grace. Men innan det var slut hade vi 
fått höra Ellinor Fryklund i duett med 
Kjell Olsson framföra Kattduetten 
av Rossini. Kjell Olsson spelade även 
Sidney Bechets Petit Fleur och The 
Midnight sun never set. Den senare 
spelades på altsaxofon.

En härlig konsert som man inte 
glömmer i första taget. 

Kjell-Arne Friberg Konsertens konferencier Ingemar Axberg.

Kjell Olsson och Ellinor Fryklund i Kattduetten.
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När sommaren var som varmast 
damp det ner ett brev i min brevlå-
da. Det var ett mycket trevligt brev 
från före detta handbollsspelaren 
Per ”Pelle” Olsson, där han uttryck-
te sin uppskattning av att få läsa 
om både gamla och nya tider.

Han skickade dessutom med en 
lagbild från 1958 på handbollsspe-
lare som jag har träffat. Pelle och 
jag hjälptes åt att sätta samman en 
gärningsmannaprofil på personer-
na på bilden.

Gunnar Hersler jobbade på SÄPO. 
Han har berättat om deras hemliga 
arbete. De hade civila utrustade bilar 
på den tiden med olika registrerings-
skyltar och campingutrustning. När 
som helst kunde de bli beordrade att 
skugga personer från ambassader 
som var spioncentraler.

Han hade även en bisyssla som 
biodlare. En gång hade han en biku-
pa med ett bisamhälle i bagageut-
rymmet i sin bil. När han står vid 
rödljuset vid Nobeltorget blev han 
plötsligt uppmärksam på att folk 
började vifta hej vilt med armar-
na. Tydligen hade hans bin lyckats 
rymma och var nu ute på torget och 
härjade. Gunnar körde fort därifrån, 
utan sina bin. Fort gick det även när 
han simmade, då han var en duktig 
tävlingssimmare.

Bo Ekberg var chef för det gladaste 
gänget på trafikavdelningen, som be-
stod av bland annat Bengt Ekström, 
Lars-Göran ”Hästö” Svensson, Stig 
”Stickan” Nilsson med flera. Han job-
bade även tillsammans med Gorry 
Persson, som tidigare varit hundpo-
lis, och denne blev känd för en episod 
där han blev hotad med en kniv. Han 
lär ha sagt ”Släpp kniven annars släp-
per jag hunden på dig.” Gorry släppte 
sin hund, varvid kolingen sade ”Jag 
ger mig”. Gorry svarade då bara ”För 
sent!”.

Thorild Jarnerstam var världens 
bästa handbollsdomare och ett boll-
geni. Jag har sett honom finta upp 
en motståndare på läktaren i en 
handbollsmatch en gång. Alla trodde 
då att moståndaren skulle upp och 
handla korv på läktaren.

Dessutom var det Thorild som an-
ställde mig som polis hos Malmöpoli-
sen en gång i tiden. Vid anställningsin-
tervjun kom det fram att jag även sökt 
in på en teknisk skola. Thorild frågade 
mig vilket jag valde; polisen eller väg- 
och vatteningenjörslinjen? ”Jag tror 
inte att jag kom in på ingenjörslinjen”, 

svarade jag. Då frågade han ”Ponera 
att du kommer in.” Jag blev ett fråge-
tecken eftersom jag inte visste vad 
ponera betydde. En pinsam paus upp-
stod, när jag efter en stund svarade 
”i så fall hade jag nog hört något från 
skolan vid detta laget”. Thorild fortsät-
ter då: ”Á la bonne heure. Ponera att 
du kommer in på ingenjörslinjen. Vad 
gör du då?” Jag tyckte det var bra kon-
stigt att polisen pratade franska, men 
han hade fintat bort mig totalt och det 
slutade med att jag valde polisarbetet. 
Ett val jag aldrig har ångrat i hela mitt 
yrkesverksamma liv.

Handbollskrönika nr. 2

Handbollslaget
från 1958

Tränings- och spelschemat kunde vara rätt intensivt om man spelade på hög nivå.
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Rune Olsson, en legendarisk spana-
re och handbollsdomare. Han var ock-
så en duktig skytt (k-pist och gevär).

Lennart Holm, en spjuver och ro-
lighetsminister. När jag och Karl-Erik 
Persson var 30+ och satt på bänken i 
en SM-match i fotboll på Heleneholm, 
kunde vi höra Lennart ”Jasså de har 
satt påläggskalvarna på bänken”. Det 
blev allmänt skratt bland publiken 
och jag och Kalle P skattade också. 
För er som inte vet vad påläggskal-
var betyder, så är det unga lovande 
spelare. Uttryck som används ofta av 

sportjournalister. Sydsvenskan hade 
en reporter som gick under synony-
men Rohlson. I hans referat ersatta 
han ofta polisen med ordningsmak-
ten bland annat.

Gilbert Fredriksson: En gång när 
jag satt kontorvakt på Davidhall, 
fanns där en omhändertagen ung-
dom, som Gilbert hade träffat ute på 
stan. Han lånade den bråkiga pågen 
och gick in i ett angränsande rum, där 
han förmodligen hade ett korrige-
rande samtal med honom. Gilbert var 
en engagerad polis som dog allt för 

tidigt i en MC-olycka mellan Vellinge 
och Östra Grevie.

Pelle Olsson som trivdes bra med 
Lennart Holm, uppger att han och 
Lennart var extringar i laget. Pelle 
slutade med handbollen efter en del 
skadeproblem. Det räckte att han tog 
fram gymnastikskorna, så blev han 
skadad, berättar han.

Han minns en historia då han 
tjänstgjorde i Kristianstad. Under 
ett nattpass blev han uppringd av 
en kvinna, som berättade att hen-
nes före detta fästmann hade ringt 

Stående från vänster: Gunnar Hersler, Bo Ekberg, Thorild Jarnerstam, Rune Olsson och Lennart Holm.
Sittande från vänster: Gillbert Fredriksson, Per ”Pelle” Olsson, Kjell Bengtsson, Thore Nilsson och Björn Malmkvist.

Foto: Arkivbild
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och sagt att han tagit tabletter och 
ville ta sitt liv. Pelle lyckades via en 
kompis på televerket spåra samtalet 
och en patrull skickades till adressen 
vilket ledde till att man kunde rädda 
den medvetslöse självmordskandida-
ten. Senare dagen därpå blev Pelle in-
kallad till chefen. En stor blomsterbu-
kett stod på chefens bord och chefen 
sade med bister min ”Jobbade inte du i 
natt”. I buketten fanns en handskriv-
en lapp, med texten ”Tack för i natt”. 
På den tiden fanns det kloka chefer 
och han förstod att det gällde tjäns-
ten och inget annat.

Kjell Bengtsson en levnadskonst-
när, som jobbade på Bulltofta flyg-
plats. Kollegan Benny Sandberg fick 
en fråga från en resenär om hur det 
förhöll sig med en episod vid en tidi-
gare resa han hade gjort. Den små-
ländske resenären hade sett Kjell 
Bengtsson checka in passagarerar-
na, sedan hade han iklädd poliskläder 
tittat i passen i passkontrollen. Därpå 
åkte han med flygplanet till Kanarie-
öarna. Kjell hade suttit vid uteser-
veringar och ritat av människor och 

varit mycket sällskaplig. En vecka 
senare hade han åkt med flygplanet 
hem och till mannens förvåning satt 
han och kontrollerade passen för sina 
medpassagare i passkontrollen. Ben-
ny Sandberg sade till resenären att 
det var Kjell Bengtsson i ett nötskal. 
Jag jobbade också på Bulltofta och 
skulle spela seriematch i handboll. 
Målvakterna Sverre och Äggapers-
son hade lämnat återbud. Kjell skulle 
vikariera. Jag var något konfunderad, 
med tanke på att Kjell var 50+ vid 
detta tillfälle. Ännu mera häpen blev 
jag när hans specialitet var att stoppa 
skott genom att nicka.

Tore Nilsson var en kämpe av renas-
te vatten i IFK Malmös allsvenska lag.

Björn Malmkvist är okänd för både 
mig och Pelle, så där har vi inget att 
återberätta. Kanske var han också en 
påläggskalv. 

Detta var lite av vad vi minns om de 
olika spelarna från handbollslaget, 
årgång 1958. Vill passa på att nämna 
att som skribent i tidningen Skåne-
polisen är det väldigt roligt att få re-

spons på det man skriver, och det är 
alltid kul att veta att någon läser och 
roas av ens berättelser. I mindre ljusa 
ögonblick kan jag nämligen känna att 
jag skriver för tidningscontainern på 
återvinningscentralerna.

Vill rikta ett särskilt tack till Bo-Gun-
nar Engerby som i en tidning beskrevs 
som en illmarig mysgubbe. Han hörde 
av sig ganska omgående och kunde 
bara konstatera att så var det nog. 
Även tack till Thomas Städe och Bo 
Lindahl som hört av sig per post.

Jag planerar artiklar i kommande 
nummer om flydda dagar i fotbollens 
underbara värld. 

Bengt Allar med flera har undrat 
om det inte fanns underlag för att 
skriva om polisprofiler från förriti-
den. Speciellt har Knut ”Revolver-Joe” 
Hansson nämnts.

Så kära läsare, gör som Olle, bidra 
med historier och gärna foto!

Vänliga hälsningar

Per ”Jyet” Jystrand
Östergatan 5, 231 70 Anderslöv

redaktion@skanepolisen.se
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Anlitad aktivitet vid avtackningar
Vidare har det trevliga hänt att poli-
ser ringer till mig, då de skall ordna 
diverse avtackningar, såsom perso-
ner som skall gå i pension o.d.

De frågar om jag kan ordna fram 
bouleklot och visa hur det hela går till 
och det gör jag gärna. Jag har klot till 
ca 20 personer och förutsättningen 
är naturligtvis att jag själv får ingå i 
tävlingen (kanske tillsammans med 
den som skall firas av).

Det är både länskrim och Poma som 
utnyttjat detta och jag har fått myck-
et positiv feedback på detta. Ett stort 
tack till er alla för förtroendet.

Undertecknad, Donald Nilsson och 
Roland Strömblad har besökt ”Kof-
otsorden sällskapet” som mestadels 
består av pensionerade poliser. Vi 
spelade givetvis boule tillsammans 
med dessa och det var också mycket 
uppskattat.

Hösten
Efter en het sommar höll Malmö på 
att sköljas bort av för mycket regn. Nu 
väntar höst och vinter. Boulesektio-
nen kommer att ha höstträffen hem-
ma hos Roth 10/9 och när september 
är slut, är även boulesäsongen slut. 
Jag vet inte i skrivande stund om 
det blir några priser för polisens lag 
2014, det berättar vi i nästa nummer.

Vid pennan som vanligt
Jan Ohlin

Skickar med ett foto på några som 
är med i sektionen. Fotot är ifrån 
vårträffen hemma hos Tommy Roth. 
Det finns två personer som står med 
silverpokaler i händerna och det är 
Eva-Christine Winqvist och Gert Mår-
tensson och de tillhör polisens lag 2 
tillsammans med Monica Johansson 
som inte är med på bild. Polisens lag 2 
blev nämligen tvåa i sin serie B under 
2013. De blev uppflyttade till serie 
A 2014 och här träffade de på tufft 
motstånd i form av bl.a. polisen lag 1 
som består av undertecknad, Donald 
Nilsson och Peter Hägerbrand.

Vi startade också upp en ny tävling 
internt för medlemmarna i boulesek-
tionen. En tävling till minne av Göran 
Billberg.

Jag tycker intresset var svalt och 
det blev endast 4 lag som tävlade in-
bördes och segrare blev underteck-
nad tillsammans med Peter Häger-
brand. För att inte samma skall vinna 
nästa år så tänker jag lägga fram 
förslag på att det måste vara en mix 
(d.v.s. en man och en kvinna i laget). 
Alla deltagande fick pris (godis och 
frukt).

Boulesektionen
informerar

Det glada boulesektinsgänget vid vårträffen hemma hos Tommy Roth.
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Polisens Musikkår Skåne har under hösten ett flertal 
konserter. Under dirigent Kjell Olssons ledning kom-
mer musikkåren att framföra en del konserter under 
hösten och vintern.

Den 12 oktober är det konsert i St. Marias kyrka i Ystad. 
Jorden runt på 80 dagar eller det blir ”jorden runt på 80 
minuter” kan vara en ledtråd till kvällens program. Kjell 
Olsson har tillsammans med musikkårens notråd plockat 

fram melodier och musik från hela världen och hoppas 
den skall passa både musiker och publik.

7 december är det julkonsert tillsammans med Polisens 
kör i Korsbackakyrkan i Kävlinge. Kören dirigeras av Sasa 
Krstic.

21 december är det julkonsert tillsammans med Polisens 
Kör i St. Pauli Kyrka i Malmö. 

Tillsammans gör vi 
tidningen Skånepolisen Sport & Fritid!

SM-tävlingar, klubbmästerskap, reseupplevelser, musikkårsspel-
ningar, mötesreferat, verksamhetsberättelser, vinter-, vår-, som-
mar- eller höstaktiviteter. Ja, listan kan göras lång på vad det kan 
skrivas om i tidningen.

Det behöver inte vara långa berättelser, utan kan vara korta referat 
från något ni tycker varit intressant eller viktigt. Bilder som skildrar 
texten tar vi gärna emot. Tänk på att ha så bra inställning som möj-
ligt i kameran, så att bilderna inte får för låg upplösning.

Manusstopp för redaktionellt material till nästa nummer är:
tisdagen den 18 november 2014

Material mailas till Lars Mahler:
redaktion@skanepolisen.se (för postadress: www.skanepolisen.se)

www.skanepolisen.se 
nummer 4- 2013

www.skanepolisen.se 
nummer 1- 2014

Läs om:

Skånska poliser leder

skjututbildning i USA

www.skanepolisen.se 
nummer 2- 2014

Läs om:

MalmöGirot,

Handboll och Golf

Höstens spelningar
Polisens Musikkår Skåne

Alla konserterna börjar klockan 18.00 och det är fri entré. 
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Då var det dags igen… Årets LPM i golf avgjordes som 
alltid på Bosjöklosters gk. Dit kom sexton spelsugna 
golfande konstaplar, vart tog våra kvinnliga golfspe-
lande kollegor vägen?? LPM spelades åter över 36 hål, 
som sig bör, efter att under något år spelats över en-
dast 27 hål var vi nu tillbaka i originalformatet. Som 
vanligt var banan i kanonskick med sina karakteristis-
ka svårlästa och snabba greener.

Det hade varit en strålande helg och måndag med som-
martemperatur så de flesta var klädda för denna väderlek, 
det dröjde dock inte många minuter innan överdragströjor 
och långbyxor åkte på. Plötsligt var det en blåsig och kall 
morgon som mötte oss. Vinden skulle friska i hela dagen 
men temperaturen hämtade sig dock snart och det blev 
riktigt bra golfväder. 

Man slås alltid över hur positiv, glad och trevlig stäm-
ning det är under dessa tävlingar. Visst, svär man tyst för 
sig själv efter omedvetna slicar, hookar, duffar, sockets 
och 3 eller tom 4-puttar men man låter det inte gå ut över 
stämningen i respektive boll utan alla kämpar på. Denna 
årgång var inget undantag, vi hade en spelare som bör-
jade på hål 1 med att skicka utslaget out of bounds. Inte 
en eller två gånger utan fyra…. Ingen rolig början att stå 
på första tee och slå sitt nionde slag och veta att man har 
ytterligare 35 hål att kämpa sig igenom. Inte ens detta 
sänkte humöret, mer än möjligtvis tillfälligt, utan veder-
börande spelade vidare med gott humör och antagligen 
med inställningen att nu kan det bara gå bättre…

Första rundan präglades av en ganska besvärlig vind 
och resultaten för de flesta var kanske något sämre än 
det man hoppats på. Dock lyckades undertecknad få till en 
riktig kanonrunda, med mina mått mätt då… Detta räckte 
fullständigt oväntat till en delad andra plats. Toppstriden 
efter första rundan var knivskarp. I ledningen var en av 
förhandsfavoriterna Henke på 81 slag, han skuggades av 
undertecknad samt Johan Linnarsson på 82 slag. Däref-
ter hade vi ett koppel av spelare, sammanlagt sju spelare 
inom fem slags marginal. Däribland den försvarande mäs-
taren Joel Carnor på 84 slag.

Efter en välsmakande lunch och en stunds vila gav vi 
oss ut på ännu en blåsig runda. Här gick vi ut efter resul-
tat efter första rundan, så de som haft det tyngst på mor-
gonen startade först på eftermiddagen. I ledarbollen gick 
spelet lite tyngre än på förmiddagen, möjligtvis så kände 
vi att Henke kunde kanske vara med och strida om täten. 
Detta gällde till vi kom till hål 11 då plötsligt drivern svek 
Henke och han slog ut två bollar i den höga vänstra ruffen, 
tyvärr lyckades vi inte hitta någon av dem och så var den 
chansen till topplacering borta även för Henke. Känslan i 
bollen var att vi nog skulle tappa några placeringar, fram-
för allt med tanke på hur tätt det varit mellan spelarna.

När vi kom av artonde green visade det sig dock att även 

i de andra bollarna så hade eftermiddagens spel varit nå-
got sämre än förmiddagens. Av de som var inblandade 
fanns det bara ett undantag, men det var desto större. 
Försvarande mästaren och hemmaspelaren Joel Carnor 
visade klart och tydligt var skåpet ska stå och tog en över-
lägsen seger till slut. Hans andra runda på 78 slag var nio 
slag bättre än någon annan och slutsegern var odiskuta-
bel. Segermarginalen blev på till slut hela åtta slag före 
undertecknad och Henke.

Grattis Joel, du var överlägset bäst detta år!!
Vi andra får ta nya tag och förhoppning är att vi blir 

ännu fler nästa år. Detta är en härlig golfdag på en bana 
som brukar vara i toppskick när LPM går av stapeln och 
tävlingen förtjänar större startfält, så alla ni som missade 
årets batalj välkomna nästa år!!

Vid pennan 
Mats Jönsson 

Årets LPM avklarat
på Bosjöklosters GK

Joel Carnor, vinnare i LPM golf 2014. 
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Årets cykeltur med MPGI:s cy-
kelsektion gick till Danmark den 
22-23 maj. Två härliga dagar med 
övernattning på vandrarhemmet i 
Fredensborg och med högsommar-
väder utan ett moln på himlen.

8 glada cykelentusiaster med Ulf 
Lindström i spetsen, träffades tidigt 
på morgonen den 22 maj på Triang-
elns tågstation och hade turen att 
komma med både samma tåg och i 
samma kupé in till Hovedbanegård i 
Köpenhamn. 

Turen gick sedan genom ett fort-
farande ”morgonrusigt” Köpenhamn, 
där det gällde att hålla tungan rätt i 
mun för att klara balansen med lastad 
cykel på smal cykelbana och ständigt 
bli omkörd av Köpenhamnare som de-
finitivt inte var ute på cykelsemester!

Första stoppet blev hos den världs-
berömda ”Lille havsfrue”, där vår 
reseledare Ulf hade vänligheten att 
bjuda oss alla på wienerbröd till var 
och ens medhavda kaffe. Vi fortsat-
te färden ut från ”Byen” längs med 
Strandvejen vid Öresund, för att se-

dan vända av inåt landet i höjd med 
Bakken och fortsätta inne i Dyrehav-
en.

Ett stopp vid jaktslottet Eremitaget 
och ett vid Lyngby vandrehjem, där 
övernattningen skedde vid cykeltu-
ren 2009 för den minnesgode. Färden 
gick längs med vindlande cykelsti-
gar i kuperad terräng med underbar 
grönskande natur. Så mycket blomst-
rande Rhododendron i de mest skif-
tande färger som vi såg under denna 
cykeltur, kan möjligtvis mäta sig med 
Sofiero slott! 

Cykling i Danmark
22–23 maj 2014
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Lunch intogs i gröngräset vid Jae-
gersborg Hegn och därefter lämnade 
vi Dyrehaven och fortsatte norrut.

När vi under eftermiddagen gjorde 
ett stopp vid ett köpcentrum i Kokke-
dal för att proviantera kalla drycker, 
gjordes upptäckten hos en i sällska-
pet att plånboken fattades. Efter att 
ha tömt väskan på dess innehåll och 
plånboken fortfarande lyste med sin 
frånvaro, kom minnet ifatt. Visst ja, 
det var vid det där toalettbesöket på 
Bakken, som plånboken nog hade 
lagts på ett ställe där den sedan blivit 
kvarglömd!!

Som den reseledare han är, tog Ulf 
tag i det hela och gick in i köpcentru-
met och i en kiosk bett om hjälp att 
få kontakt med Bakken och damen 
i kiosken letade upp telefonnumret 
och ringde till informationen på Bak-
ken och minsann – någon vänlig själ 
hade hittat plånboken och lämnat in 
den med alla pengar och ID-hand-
lingar kvar. Den fanns i tryggt förvar 
vid informationsdisken och det fick 
bli omfall i programmet för dagen 
därpå. Turen fick gå om Bakken på 
vägen hem. Det gjorde vi så gärna, 
för den glada plånboksinnehavaren 
bjöd laget runt på fantastiskt god 
glass i glädjen över att inte bara få 
tillbaka sin plånbok, utan även med 
hela reskassan och körkortet i behåll. 
Tänk att det fortfarande finns ärliga 
människor!

Vi andra hade så klart ”salat” ihop 
och lånat ut pengar, så den plånboks-
löse ändå kunde förlusta sig med oss 
andra!

Dagens slutmål var Fredensborg på 
norra Själland, där sista biten cykla-
des längs med den livligt trafikerade 

Fredensborgs Kongevej. Väl framme 
i Fredensborg bodde vi på vandrar-
hemmet inhysta i en huslänga med 
rum, där varje rum hade en egen liten 
uteplats utanför.  Fredensborg ligger 
vid en Esrum sjö och några av killar-
na passade på att ta ett kallt (!) bad. 
Vattnet hade inte hunnit bli lika upp-
värmt som luften i maj månad.

På väg tillbaka från badet cyklade 
vi om slottet, där den danska drott-
ningen Margrethe bor tre månader 
om våren och tre månader om hös-
ten.

Vi kom precis till vaktavlösningen 
kl.18:00 och strax efter den, kom så 
majestätet själv i en bilkortege med 
säkerhetsvakterna främst. Dron-
ningen satt i baksätet i sin Bentley, 
men bevärdigade inte MPGI:s cy-
kelfantaster med så mycket som en 
blick!! Och vi som var så nära så vi 
kunde vinkat till henne!

Nåväl, vi avslutade kvällen med 
ett restaurangbesök och kunde sitta 
ute hela kvällen i det ljusa och varma 
majvädret.

Dagen därpå startade vi färden i 
solsken efter en ”dejligt” god frukost 
och styrde kosan mot kusten igen 
och cyklade längs med Strandvejen, 
förbi alla de fina (och säkerligen dyra) 
hus som ligger längs med den.

Vi stannade till nere i hamnen i 
Rungsted för en välbehövlig kaffe-
rast med medhavd ”madpakke”, som 
vi fått på vandrarhemmet i Fredens-
borg.

Åter på Bakken fick vi så både plån-
bok och glass och för vissa en öl också 

och tog igen oss vid en uteservering, 
innan vi skulle tillbaka till det hetsiga 
Köpenhamn.

Ulf ledde oss genom storstan, runt 
de stora sjöarna inne i Köpenhamns 
city. Vi avslutade besöket med en 
korv med bröd utanför Hovedbane-
gård och baxade sedan ner cyklarna 
till perrongen och lyckades även den-
na gång få plats alla i samma kupé. 
Nåja, två av oss hade redan lämnat 
sällskapet och tagit ett tidigare tåg 
p g a andra åtaganden i Malmö under 
kvällen.

Jag vill passa på att göra reklam 
för MPGI:s årliga cykeltur, som är en 
härlig tur i gemenskap med andra och 
med fina naturupplevelser. Men se till 
att ha en cykel i bra skick, för mitt nav 
på bakhjulet hade sett sitt bäst-fö-
re-datum och visade sig vara helt 
utslitet. 12 års flitigt användande 
med dagliga cykelresor till och från 
jobbet, året runt i ur och skur, hade 
gjort sitt. Nu fick det gå tills jag kom 
hem, men det kändes som att cykla 
med bromsen på hela tiden. De andra 
kom med muntra och käcka tillrop, för 
att göra resan lättare(!) för mig, men 
jag var mest glad att både jag och cy-
keln kom välbehållna hem igen och 
det första jag gjorde nästkommande 
vardag, var att lämna in den till cy-
kelmakaren på Kaptensgatan!

Vid tangentbordet och
en av cyklisterna,

Ingrid Rapp
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Malmö  140728

Hej alla igen, här kommer ett brev 
från fotbollssektionen i POMA.

Vi har semester och njuter av den och 
det fina vädret. Hurra!

När de gäller vårens matcher så lig-
ger vi bra till det i tabellen, eller nja…. 
vi ligger i mitten, plats sex av tolv lag. 

Men har nu cirka 3 poäng att ta in till 
det att vi ligger på 3:e plats!!

Spelarna som är med i år är nästan 
de samma som var med i fjol, fast vi 
har försökt att informera på våra tre 
NPOn om att vi finns. Med det gör ing-
et, vi är ett gott gäng från de flesta 
avdelningar i POMA, samt från LOA.

Vi spelar 7-manna fotboll för er 
som inte riktigt vet. Vi har varit näs-

tan samma gäng i alla matcherna, vil-
ket vi inte riktigt har varit de tidigare 
åren. Detta har gjort att vi blir mer 
och mer samspelta, vilket säkert vi-
sar sig i höst då vi står som segrare av 
serien, om vi får bestämma!

När det gäller Polis-SM 2014 så var 
vi med och kvalade. Det gick inte så 
bra då vi förlorade första matchen 
och fick då inte fortsätta, utan var 
ute direkt.

Nu är jag inte den största fantasten 
av Polisens-SMs kval i fotboll, då vi 
fick inbjudan av våra motståndare på 
torsdagen–fredagen veckan innan 
matchdag onsdag. Det var omöjligt 
att få ihop bästa laget och då kanske 
nå slutspelet på lika grunder som de 
andra. Nu hade vi kanske inte vunnit 
just den här matchen ändå, men hela 
systemet är jag emot.

Varför är inte alla matcher och spel-
datum satta innan vi lägger den PPn 
just innan, så att alla kan vara lediga 
och tillgängliga för spel?! Alla vet ju 
hur lätt det är att få med de spelar-
na man vill 5-6 dagar innan det är 
match… just det, de flesta jobbade el-

Fotbollssektionen
informerar

12 Skånepolisen Sport & Fritid  3-2014



ler var upptagna på annat håll! Grrr!!
Men det får vi väl ta upp med an-

svariga till nästa år och då ska vi ban-
ne mig vara med.

Vi spelar på Mellanhedens IP i Mal-
mö och vill naturligtvis gärna ha pu-
blik på våra matcher. Är du sugen på 

att komma och heja på laget, så tit-
tar du in på www.malmokorpenfot-
boll.com och navigerar dig fram till 
matchkalendern, där du kan se vårt 
spelschema med mera.

Du kan så klart även ringa mig på 
0733-75 11 97 eller skicka ett mail 

till mig (andreas-d.persson@polisen.
se) om du har frågor eller kanske vill 
vara med i laget.

Mvh
Andreas Persson

ansvarig för fotbollssektionen i 
POMA
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Vi åkte till Stenungsund med tio 
revanschsugna spelare med guld-
vittring. Efter att ha lånat ut GUL-
DET till Västra Götaland 2013 var vi 
säkra på att guldet skulle tillbaka 
till Malmö.

Vi tog bort vår traditionella uppladd-
ning och spelade beachvolleyboll 
istället. När vi sedan kom in på hand-
bollsplanen med sandiga fötter och 
fullt taggade så kunde vi krossa allt 
motstånd.

Rak serie
Turneringen spelades i en ”rak” serie 
eftersom det nu för tiden är så få lag 
som har möjlighet att ställa upp efter 
Svenska Polisidrottsförbundets nya 
regler sedan några år tillbaka.

SPI gagnar verkligen inte den an-
nars så omtalade friskvården. Tvärt-
om försvårar man det för många av 
våra talanger runt om i Sverige att 
delta och visa upp sig. Hur skall vi 
kunna hävda oss i internationella 
sammanhang när våra talanger inte 
kan vissa upp sig i nationella tävling-
ar och därigenom bygga landslag.

Jag är tyvärr mycket tveksam till 
om SPM i handboll har någon framtid. 

Nu tillbaka till tävlingarna i Ste-
nungsund. Vi bodde på Hotell Ste-
nungsbaden Yacht Club med tillgång 
till Spa, beachvolleybollplan, flytan-
de bastu med mera.

Kvantum Arena
Matcherna spelades i Kvantum Are-
na. Första speldagen fick flyttas till 
andra speldagen eftersom ett lag 
hade dragit sig ur med kort varsel. 

När det var dags att spela mot Kris-
tianstad i den ”raka” serien var det 
redan klart att vi skulle möta Kristi-
anstad även i finalen direkt efter. Ef-
ter en överenskommelse lagen emel-
lan bestämde man att spela enbart 
en match som en final med längre 
matchtid.

Kristianstad såg sin chans att bara 
spela en match då de hade kort om 
avbytare. Men det var inte till någon 

SPM i handboll
26 -28 maj 2014

Vinnarlaget stående från vänster: Per Sjöbeck, Magnus Billing, Fredrik Ekberg, Calin Bo-
chis, Stefan Olofsson och Anders Jacobson.
Sittande på huk från vänster: Mattias Peters, Lars ”Kyd” Larsson, Kristian Oliver Sirotic 
och Daniel Hallstensson.

Vi laddar upp, genom att spela lite beachvolleboll för ovanlighetens skull.
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hjälp för Kristianstad denna gången. 
Istället slutade det som jag inledde 
att skriva. Vi var fast beslutna att ta 
hem GULDET igen och vi ”körde” över 
de ”orange” med Göingedialekt.

Finalen mellan Malmö – Kristian-
stad slutade 24–14.

Två höjdpunkter från matchen
Höjdpunkterna från matchen var 
många, men jag har valt ut två. Den 

första är när Stefan Olofsson förned-
rade motståndarna genom att göra 
mål från eget målområde.

Den andra är när den stora grab-
ben, i dubbel bemärkelse, och fler-
faldige NM- och EM-mästaren i polis-
brottning, Per Sjöbeck gör entré för 
första gången under turneringen och 
det återstår 5 minuter av matchen. 
Pers närvaro på planen klockades till 
8 sekunder innan han blev utvisad 

för ett nacksving. Men en guldmedalj 
fick han.

Som avslutning vill jag framhålla 
att MPGI:s understöd till tävlande 
medlemmar, när man har lyssnat 
runt bland kollegor i landet, oftast 
verkar vara bättre än andra polisför-
eningar i landet.

Klart slut!

Lars ”Kyd” Larsson

Bara för att matchen är slut, 
är en ledares arbete inte 
det. Det gäller att hålla spel-
tröjorna fräscha, till nästa 
drabbning.
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Han ville förkorta deras lidande 
Polisen kopplades in samma efter-
middag. Ett beslut om omedelbar 
rättsmedicinsk obduktion av de se-
nast avlidna patienterna togs snabbt. 
En särskild undersökningsgrupp bild-
ades för att genomföra alla förhören 
med sjukhuspersonal och anhöriga. 
Många sjukjournaler, obduktionsre-
misser och dödsattester skulle gås 

Flink, Stureplan, Lasermannen 
och numera även serieskytten 
Mangs är namn som oftast nämns 
när diskussionen handlar om 
svenska seriemördare i modern 
tid. Enligt den vanligaste defini-
tionen – minst tre mord vid minst 
tre olika tillfällen – hamnar mili-
tärskotten i Dalarna, Zethraeus 
hämnd på krogen och även Auso-
nius skrämmande serie utanför 
denna snäva cirkel. Sveriges i 
särklass värsta seriemördare 
i modern tid är i stället en då 
18-årig beredskapsarbetare 
på Malmö Östra Sjukhus. 

– Jag gjorde det för jag tyck-
te så synd om de svårt sjuka 
och hjälplösa patienterna, sa 
Anders tidigt i ett av de många 
förhören. 
  
Under hösten 1978 och fram-
förallt i december inträffade ett 
onormalt stort antal dödsfall på 
långvårdsavdelning 26 på Mal-
mö Östra Sjukhus. Avdelningens 
femtio patienter hade samtliga 
ett stort vårdbehov och många 
behövde hjälp vid måltiderna. I 
januari 1979 reagerade sjukhus-
ledningen och började se ett kus-
ligt samband mellan många av 
dödsfallen. Det var särskilt några 
återkommande etsningsmärken 
från munnen och neråt hakan och 
halsen som fick dem att reagera. 

-Ge mig aldrig det igen, det svider 
fruktansvärt i halsen.

Det uttalandet av en 93-årig 
kvinna och en stark lukt av rengö-
ringsmedlet Gevisol riktade miss-
tankarna mot den 18-årige bered-
skapsarbetaren. Han hade under 
samma eftermiddag vårdat två pa-
tienter som insjuknat med likartade 
symptom. 

igenom. Den unge beredskapsarbe-
taren Anders medtogs till förhör. 

Anders började med att förklara 
att han inte hade någonting med 
dödsfallen att göra, men sa i samma 
andetag att han tyckte synd om de 
liggande hjälplösa patienterna. Ef-
ter mindre än två timmars försiktiga 
förhör ändrade han sig och erkände 
detaljerat hur han gett fem patienter 

utspädd Gevisol. När 
förhöret avslutades 
hade han medgett att 
han tagit livet av 17-
18 patienter med ren-
göringsmedlet. Han 
insåg att han gjort 
fel, men han gjorde 
det enbart för att 
han tyckte synd om 
dem. 

18-åringen an-
hölls och de grann-
laga förhören fort-
satte. Han häktades 
den 18 januari 1979 
av Malmö tingsrätt. 
C h e f s å k l a g a r e n 
Sten Runerheim 
blev undersök-
ningsledare och 
advokaten Börje 
Swedberg i Malmö 
utsågs till offentlig 
försvarare. Under 
de fortsatta för-
hören berättade 
Anders med en 
mycket god min-
nesförmåga om 
fler och fler detal-
jer. Detaljer som 
utredarna kunde 
kontrollera – och 
som stämde. Han 
nämnde att han 
”bytt sida” på av-

Värsta seriemördaren i Sverige

Kriminalkommissarien berättar

Information: Alf Lindstedt är polis sedan 1968 med erfarenhet från 
ordningspolis, trafikpolis, kriminalpolis, kansli, SÄPO, lärare på Polishög-
skolan, Ekobrottsmyndigheten och är nu sedan några år föredragande i 
arbetsrättsutredningarna inom Polismyndigheten i Skåne.

Mindre än tio år efter domen för 11 mord och 16 mordförsök 
skrevs Anders definitivt ut från Karsuddens sjukhus. Han 
fick också en personlig hälsning och tack för den gångna ti-
den. Källa: Samlingen hos Malmö Polismuseum. 
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delningen och på så sätt fått tillgång 
till ett nytt förråd med rengörings-
medel. Det dödliga medlet hade tagit 
slut i hans ursprungliga förråd. Sam-
manlagt redogjorde han för hur han 
gett 42 patienter Gevisol eller det lik-
nande rengöringsmedlet Ivisol. Hans 
avsikt var att beröva de sängliggande 
patienterna livet för att som han sa 
”förkorta deras lidande”.

Det var nära ett tidigt avslöjande 
Flera patienter hade klagat på att 
Anders gett dem ”något skarpt att 
dricka”, några muggar hade luktat av 
rengöringsmedel, de många dödsfal-
len upphörde nästan helt på den sida 
av avdelningen som han lämnade när 
han bytte från ”gul sida” till ”grön 
sida”. Men vårdpersonalen kunde 

inte tänka sig att någon skulle gå om-
kring bland dem och ta livet av deras 
patienter på avdelningen. Bidragan-
de orsaker till att Anders kunde fort-
sätta med att under ett halvår syste-
matiskt förkorta livet för de patienter 
han var satt att sköta om, var säkert 
också undermåliga obduktionsremis-
ser och ibland inga obduktioner alls 
– vilket gjorde att dödsfallen inte sat-
tes i samband med varandra; trots att 
personalen observerat de röda strim-
morna i mungipan. Det talades också 
om stridigheter inom klinikens och 
sjukhusets ledning. Den avgörande 
missen gjordes dock redan 1978 när 
Anders den 11 september fick an-
ställning som beredskapsarbetare 
på långvårdskliniken. Avsikten var 
ursprungligen att han skulle hjälpa 

till med att sysselsätta patienterna. 
Så blev det inte. Jobbet som bered-
skapsarbetare på sjukhuset fick han 
trots att han under våren 1978 efter 
ett vikariat som sjukvårdsbiträde på 
Värnhems sjukhus i Malmö fått sluta 
med orden ”Skall ej återanställas”. 

Var han verkligen ensam om detta?
Olika konspirationsteorier florera-
de redan under utredningen 1979 
och även långt senare har flera haft 
svårt att förstå hur en ensam ung 
beredskapsarbetare kunde genom-
föra de många morden under så lång 
tid. I utredningen finns det inget stöd 
för beskyllningarna från en tidigare 
överläkare mot en annan läkare.  Pa-
tientteorin om att någon av de liggan-
de skulle vara den verkliga mördaren 

Skärm
dum

p från film
 på nätet. (http://youtu.be/yV

nzu3dFlm
M

)
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kan avfärdas, liksom uppgifterna om 
att en annan anställd skulle ha upp-
manat och styrt Anders.    

Anders åtalades för mord i 16 fall 
och för försök till mord vid 11 tillfäl-
len. Åklagaren avstod från att väcka 
åtal i 15 av de sammanlagt 42 erkän-
da fallen – åtta avlidna och sju över-
levande patienter – på grund av bris-
tande stödbevisning. Här saknades 
journalanteckningar, vittnesuppgif-
ter, obduktioner och rättskemiska 
analyser som kunde verifiera Anders 
uppgifter och erkännanden.  

Anders dömdes för 11 mord
Efter en rättegång som bland annat 
innehöll förhör med 36 vittnen för-
utom sakkunniga och ett uppseen-
deväckande utspel av den tidigare 
överläkaren som själv krävde att få 
bli hörd, avkunnades dom den 28 
augusti 1979. Rätten satte tilltro till 
Anders egen berättelse och nämner 
särskilt att förhörsledaren uppfattat 
honom som sanningsenlig och att 
de uppgifter Anders lämnat kontrol-
lerats och att han rättat dem om de 
varit felaktiga. Domen av chefsråd-

man Åke Lerenius innehåller också 
ett omfattande stycke med ovanligt 
hård kritik av arbetsförhållandena på 
avdelningen som beskrivs som ”syn-
nerligen otillfredsställande”. Styck-
et avslutas med de hårda orden ”Det 
synes som om prestige och interna 
stridigheter vid denna tidpunkt va-
rit viktigare än patientvård”. Rätten 
ansåg att det förelåg ett sådant sam-
band mellan tillförseln av Gevisol el-
ler Ivisol och patienternas död – att 
Anders i enlighet med sitt erkännan-
de kunde dömas för mord i 11 fall. I 16 
fall ansåg tingsrätten att han gjort 
sig skyldig till försök till mord. An-
ders överlämnades till sluten psykia-
trisk vård och skadeståndskraven på 
några tusen kronor för varje patient 
fastställdes.

Utskriven efter mindre än tio år 
Förhörsledaren kriminalinspektör 
Sven Palmkvist förstod tidigt att An-
ders egna uppgifter skulle komma 
att vara avgörande för utredningen. 
I sin berättelse som Palmkvist 1994 
överlämnade till det som då var Mal-
mö Polismuseum, har han utförligt 

beskrivit Anders som artig och vänlig 
– men också som ängslig och troskyl-
dig. De fick efter hand ett mycket för-
troendefullt förhållande och Palm-
kvist var mycket medveten om att 
Anders ville göra alla till lags – och att 
hans uppgifter därför måste kunna 
kontrolleras. Anders berättelse mås-
te komma spontant men strukture-
rat och förhören spelades in på band. 
Palmkvist kände varmt för den olyck-
lige ynglingen som han också vågade 
beskriva som ”klent begåvad”. 

Efter domen och när Anders skulle 
börja sina försöksutskrivningar från 
Karsuddens sjukhus i Katrineholm 
år 1985, kom Sven Palmkvist att bli 
övervakare och tillsynsman för An-
ders. Detta fram till att Anders defini-
tivt skrevs ut av utskrivningsnämn-
den den 20 april 1988. 

Mindre än tio år efter domen för 11 
mord och 16 mordförsök avslutades 
den psykiatriska vården för den hit-
tills värsta svenska seriemördaren i 
modern tid. 

Alf Lindstedt
Kriminalkommissarie
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Polishund SM 2014
– invigningen på Stortorget i Malmö

SM för polishundar invigdes tors-
dagen den 4 september, och i år 
hölls tävlingarna i Malmö med om-
nejd!  Hundförarna i Skåne stod 
som arrangörer, och arragemanget 
inleddes med sedvanlig marsch, 
där bilderna nedan är tagna. 

På plats vid invigningen fanns även 
två ridande, och två motorcykelbur-
na poliser samt Polisens Musikkår. 
Tävlingarna ägde rum i skog och 
mark runt om i Skåne, medan de mer 
publikvänliga delarna avgjordes på 
brukshundklubben i Sibbarp. Sön-

dagen den 7 september var sista da-
gen för tävlingarna, och vi hoppas 
kunna berätta mer om resultaten i 
nästkommande nummer av Skåne-
polisen Sport & Fritid.

Text och foto: Redaktionen

Po l i s h u n d  S M
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Mariakyrkan Ystad
12 oktober 2014 klockan 18.00

Konsert med
Polisens Musikkår Skåne

Polisens Musikkår Skåne
Info:www.polismusik.se

Dirigent Kjell Olsson
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Här presenteras vinstboken i 
tävlingen Finn fem fel, i sam-
arbete med Mediahuset AB. 

Titel: En enda sanning
Författare: Olle Lönnaeus
Förlag: Ponto Pocket
www.pontopocket.se
ISBN: 978-91-7475-111-6

Om  boken: Kom hit, det är bråttom. Jag 
har inte lång tid på mig nu... Det är mitt 
i natten och snöstormen ylar över den 
skånska slätten när Joel Lindgren får te-
lefonsamtalet. Det låter som Mårten, Joels 
egen far som han inte talat med på tjugo 
år. Joel kan inte ignorera samtalet utan 
pulsar genom ovädret till det ensliga huset 
utanför Tomelilla där han en gång växte 
upp. Han hittar Mårten hängande i en 
krok i taket. På väggen har någon målat 
med röd färg: Ghadab Allah � Guds vrede. 
När Säpo griper en misstänkt mördare 
får kriminal inspektör Fatima al Husseini 
hålla i förhören. Hennes möten med den 

trosvisse Osama al Din blir en psykologisk 
maktkamp om sanning och lögn, om gott 
och ont. Samtidigt börjar blodsbanden som 
Joel trodde sig ha hug git av att dra i honom. 
Vem var han egentligen, fadern som Joel 
alltid hatat? Fifflare, smugglare, misslyck-
ad konstnär? Ju mer han tar reda på, desto 
otydligare blir bilden. Finns det en enda 
sanning eller finns det flera?

Om  författaren: Olle Lönnaeus är se-
dan tjugo år journalist på Sydsvenska 
Dagbladet där han skriver initierat och 
engagerande om politiken, samhället och 
människan. Han har vunnit Guldspaden 
för grävande journalistik tre gånger och 
nominerats till Stora journalistpriset. Olle 
Lönnaeus bor i Lund. Vann Svenska Deck-
arakademins debutantpris och Studieför-
bundet Vuxenskolans författarpris 2009 
för Det som ska sonas. Vann Sydsvenska 
Deckarpriset 2011 och nominerades till 
årets bästa deckare 2010 för Mike Larsons 
rymliga hjärta. Utgiven i nio länder och har 
legat på topplistorna i Italien.

Boktipset

© Thomas Löfqvist
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MPGI:s golfsektion har spelat klubbmästerskap i golf. 
Tävlingen gick av stapeln även i år på den välskötta och 
uppskattade tävlingsbanan Rönnebäck GC utanför Oxie. 
13 stycken golfare dök upp på morgonen för att spela 36 
hål slaggolf och samtliga hade siktet inställt på seger. Så-
dant syns nämligen i blicken och på sättet man pratar med 
varandra under uppvärmningen. Tyvärr fick två spelare 
lämna sena återbud till tävlingen och sedan tidigare var 
det också känt att en handfull notoriskt inbitna golfare 
även dem fått tacka nej till tävlingen av olika skäl. Säkert 
kommer dessa herrar göra allt som står i deras makt för att 
inte missa 2015 års KM.

Som sagt, 13 tappra och taggade spelare äntrade upp-
värmningsområdet och säkert var det en och annan som 
undrade hur denna dag skulle sluta, med tanke på vädret 
och i synnerhet blåsten. Vi var förskonade från regnet, 
men det blåste och inte litegrann heller. Kepsen flög av ett 
par gånger och stundtals behövde man inte heller skjuta 
på golfvagnen, den gick av sig själv. Nu fick man tänka till 
ordentligt. Räkna med slaglängd under normala förhål-
landen och så plussa på ett par 3–4 stycken klubbor i den 
värsta motvinden. Hur mycket kommer bollen skruva sig 
nu då i sidvinden? Ja frågeställningarna blir lite fler när det 
blåser och några extra ”Fore” ropas också.

Hur gick det i tävlingen då? Efter förmiddagens runda 
stod det klart att Jens Wahlman, Ola Wahlberg samt Mats 
Hansson skulle gå ut i ledarbollen. Jens, Ola och Mats hade 
under rådande vindförhållanden, lyckats bemästra blås-
ten på ett bra sätt och därmed få med sig en bra score i 
bagaget ut på finalrundan. Jens 79, Ola 82, Mats 83. Tätt 
skuggande efter Mats placerade sig Anders ”Pinnen” Nils-
son 95.

Efter att samtliga spelare kämpat sig igenom ytterli-
gare 18 hål i blåsten, stod det klart att Jens Wahlman var 
den som lyckades slå bollen på minst antal slag ner i kop-

pen även under finalrundan och vinner tävlingen på 161 
slag. Tätt följd av 2:an Ola Wahlberg på 166 slag som bjöd 
upp till bra kamp. Mats Hansson hade dessvärre en tung 
eftermiddag och lyckades inte riktigt få till det strålande 
och säkra spel som han annars besitter. ”Pinnen” som låg 
några få slag efter Mats från den första rundan, lyckades 
däremot hålla tungan rätt i mun och med ett stabilt och 

KM Golf 2014
11 augusti

2014 års  KM-vinnare Jens Wahlman.
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säkert spel knappade ”Pinnen” in slag efter slag på Mats 
Hansson. Mats höll dock undan och tog 3:e platsen med 
172 slag och ”Pinnen” fick denna gången nöja sig med en 
4:e platsen med sina 182 slag.

Ett stort Tack riktas till alla medtävlare, ingen nämnd 

ingen glömd, för deltagandet och ett stort Tack också till 
Christian Andersson, tävlingsansvarig för KM 2014, för 
det fina prisbordet.

Vid tangentbordet
Jens Wahlman

RESULTAT KM GOLF 2014 Rönnebäck GC

Placering Namn Rond 1 Rond 2 Totalt Särskiljning
 1 Jens Wahlman 79 82 161 
 2 Ola Wahlberg 82 84 166 
 3 Mats Hansson 83 89 172 
 4 Anders Nilsson 95 87 182 
 5 Per Ahle 96 92 188 
 6 Christian Andersson 93 99 191 
 7 Lennart Sverremo 98 101 199 
 8 Stefan Nord 100 100 200 
 9 Lars Mahler 108 97 205 S18
 10 Jacob Moberg 105 100 205 S18
 11 Leif Billing 108 102 210 
 12 Peter Dahlqvist 106 113 219 
 13 Dennis Väring 128 115 243 

      
Placering Namn Rond 1 Rond 2 Totalt Särskiljning
 1 Jens Wahlman 71 74 145 
 2 Anders Nilsson 78 70 148 
 3 Per Ahle 78 74 152 
 4 Ola Wahlberg 76 78 154 SHCP
 5 Mats Hansson 74 80 154 SHCP
 6 Lennart Sverremo 78 81 159 
 7 Jacob Moberg 83 78 161 
 8 Christian Andersson 78 84 162 
 9 Stefan Nord 82 82 164 
 10 Peter Dahlqvist 79 86 165 
 11 Leif Billing 90 84 174 
 12 Lars Mahler 93 82 175 
 13 Dennis Väring 103 90 193 

      
NÄRMAST PIN Hål 3, Rond 2 Stefan Nord  1,34 meter
LÄNGSTA DRIVE Hål 14, Rond 2 Dennis Väring
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Inskickat av:

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

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

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

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

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

1. Karin Bengtsson
 Trelleborg

2. Ann Lindegrund
 Svendborg, Danmark

3. Lars-Göran Mårtensson
 Beddingestrand

Ringa in, på den översta bild-
en, de 5 detaljer som är borta.

Förnamn

Efternamn

Gatuadress

Postnummer och Ort

E-post

i samarbete med Mediahuset i Göteborg AB, www.mediahuset.se

Finn fem fel

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

35 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 18 november 2014

Tävlingen är till för tidningen Skå-
nepolisen 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 pocketbok. Läs mer om boken på 
sidan 21, där den presenteras.
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