
www.skanepolisen.se nummer 3 - 2019

Läs om:
Silvermedaljen i Polis-NM fotboll



Postadress:
Skånepolisen Sport & Fritid
205 90 MALMÖ

Ansvarig utgivare:
Stefan Sintéus

Chefredaktör/
Redaktionssekreterare:
Ola Wahlberg, Malmö
E-post: redaktion@skanepolisen.se
www.skanepolisen.se

Adressändring/utebliven tidning:
E-post: info@skanepolisen.se
eller
Skånepolisen Sport & Fritid
Mediahuset i Göteborg AB, avd. syd
Tågmästaregatan 7, 233 43 Svedala

Materialstopp till redaktion
och utgivningsplan 2019:

Nr Materialstopp Utgivn.
1  4 mars v 15 
2 13 maj v 25
3 19 augusti v 39
4 11 november v 51

Artikelförfattare ansvarar själva för 
sina artiklars innehåll. Bilder ska vara 
godkända för publicering i tryck och 
på webben.

Omslagsfoto:
Paméla, Marie och Frida, Polis-NM i 
damfotboll i Estland 2019.
 Foto: damlaget i fotboll

Layout:
Mediahuset i Göteborg AB, avd. syd
Annika och Magnus Cederlund

Tryck:
Exakta Print, Malmö
www.exakta.se 

Distribueras som post- & webbtidning:
ISSN 2001-8355 (Print)
ISSN 2001-8363 (Online)

Vilken härlig sommar med massor av uteaktiviteter. Själv kryssade 
vi med kompisar i Medelhavet och därefter en Polensemester med 
taklös bil. Ja, vi är några gamla kompisar som tar sommarrundor 
med våra cabbar. Dock var utetemperaturen runt 35 grader varvid 
det stundtals var lite hett om skalpen.

Sommarens fysträning gjordes på Malmöfestivalen då det samman-
lagt blev ca 20 timmars fotpatrull tillsammans med personalen. Jag 
ska ärligt säga att det kändes i stativet efterföljande morgon. Det 
blir tungt med skyddsväst och alla tillbehör vi har i vårt bälte. Att 
det beror på att man är otränad tror jag inte.

Styrelsen har också haft lite semester under sommaren och inga 
större ärenden har inkommit till oss. I tidningen kan ni alla läsa om 
de fina aktiviteter som förevarit. Vi jobbar på med att ge förutsätt-
ningar, främst ekonomiska, till våra sektioner så att våra medlemmar 
känner att sektioner lever och utvecklas.

Vi ser fram emot sköna höstdagar och kan börja blicka mot vinter-
sporterna kanske med lite utförsåkning i en backe eller två.

Vill också passa på att be golfsektionen uppmärksamma att en 
4-Skåne kommer att upphöra eller begränsas framöver vilket sanno-
likt kommer att få konsekvenser för en del av våra golfare.

Må väl!

Styrelsen i MPGI genom

Stefan Sintéus
Ordförande MPGI

Ledare

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

Sommaren tar sina sista 
andetag och hösten står 
för dörren.

skanepolisen.se

nummer  3-2019
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Fotboll – dam
Åsa Andreasson
asa.andreasson@polisen.se

Jakt/Fiske
Ola Wahlberg
ola.wahlberg@polisen.se

Funtionell Fitness
Fredrik Ivehed
fredrik.ivehed@polisen.se

Handboll – herrar
Magnus Billing
magnus.billing@polisen.se

Bowling: (vilande)
Thomas Stenbeck
thomas_948340@bredband.net

Innebandy
Herrar: Stefan Olofsson
stefan.olofsson@polisen.se
Damer: Karin Lago
karin.lago@polisen.se

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

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

Padel
Henrik Rosberg
0733-48 37 74
henrik.rosberg@polisen.se

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

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

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

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

MPGI:s sektionsledare:
Vill ni som sektion finnas med på denna sidan med namn
och kontaktuppgifter skickar ni ett mail till
redaktion@skanepolisen.se med dessa uppgifterna.
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Sommaren lider mot sitt slut, men är 
den slut för i år? Den varma sköna käns-
lan som ett tag har slagit emot en då 
man öppnat dörren på morgnarna har 
nu bytts ut mot en betydligt kyligare 
och fuktigare dito. I mitt tycke har som-
maren varit skön med lagom temperatur 
jämfört med förra sommaren som var 
extremt varm och torr. Jag minns det 
som olidligt när man försökte sova på 
nätterna och det fanns ingenstans man 
kunde gömma sig och få svalka.

Enligt SMHI är det nu dags för en 
värmebölja igen. Den ska anlända i hel-
gen men det blir nog bara en behaglig 
förlängning av sommaren. När ni läser 
detta så vet ni redan hur det blev. Nu 
stundar hösten och naturen skiftar till 

det mörkare och i mitt tycke behagli-
gare tillstånd. Färgerna i naturen går 
mot brunt och rött och luften blir så där 
härligt frisk. Jag anser hösten är den 
mysigaste årstiden. Det blir lite mörka-
re på kvällarna och stearinljusen plock-
as fram. Jag ser i alla fall fram emot 
hösten.

Det märks även på hur fritiden att 
hösten nalkas. Intressena förändras och 
snart är det, för min del, i alla fall dags 
att ställa in golfklubborna och ge mig ut 
i skogen och se om jakttornen står kvar 
och förhoppningsvis få sitt lystmäte 
tillgodosett vad gäller härliga skog- och 
naturupplevelser. Kanske man hittar lite 
kantareller på vägen? Eller så blir det 
kanske en höstgolfrunda. Vi får se hur 

hösten blir. Det blir nog mer inomhus-
tid för de flesta då värmen sjunker. Det 
tar ju ett tag att vänja sig vid att det blir 
kallare.

Hur ser det ut för er? Blir det någon 
förändring i vardagen/fritiden i och med 
vi byter årstid? Jag hoppas i alla fall att 
alla läsare har haft en behaglig sommar 
och att hösten tas emot med glädje och 
inte som en mörk trist period. Det är 
den alldeles för mysig för. Tänd stearin-
ljusen och kryp upp i soffan och ha det 
gott. Men glöm inte bort att fortsätta 
röra på er och motionera.

Ola Wahlberg
Chefred. & redaktionssekr.

Ola begär ordet

Är sommaren slut nu?
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För två år sedan när vi representerade 
Malmö dam på Polis-SM i fotboll i Eskil-
stuna meddelade arrangörerna att det 
skulle tas ut ett landslag, både herr och 
dam, till ett internationellt mästerskap. 
Mästerskapet skulle spelas i Estland 
2019.

Uttagningen till landslaget gick till på så 
sätt att landslagsledningen scoutade in-
tressanta spelare under SM 2018, men 
även om man inte deltog på SM så kun-
de man anmäla sitt intresse för att vara 
med. Spelare som landslagsledningen 
var intresserade av fick sedan komma 
på en uttagningsträning i Växjö eller 
Eskilstuna. En vecka efter uttagningen 
ringde förbundskaptenen till de spelare 
som skulle få möjligheten att represen-
tera den svenska polisen i de Nordiska 
Mästerskapen i Tallin, Estland. Där vi, 
Marie, Frida och Paméla blev tre av de 
sexton damerna som blev uttagna till 
polislandslaget.

Mästerskapet började den 9:e juni 
2019 och höll på i 5 dagar. 5 länder 
var representerade både bland damer-
na och herrarna. Värdnationen Estland 
såklart, Sverige, Danmark, Norge och 
Island. Alla lagen möttes en gång och 
laget som vann flest matcher blev nord-
iska mästare. Matcherna spelades på 
11-mannaplaner och varade i 2x45 mi-
nuter.

Vi tre åkte till Tallinn redan dagen 
innan, eftersom flygen från Kastrup till 
Tallinn inte passade med spelschemat 
den första dagen. Men de flesta spelar-
na kom till Tallinn samma dag som vår 
första match. Många av oss hade inte 
ens hunnit hälsa på varandra innan det 
var dags att gå in på planen och spela 
vår första match mot värdnationen Est-
land. Trots detta vann vi matchen med 
7–0. Det var ingen spännande match, 
men det gav oss spelare chansen att 
lära känna varandra lite och spela ihop 
oss.

Polis-NM fotboll damer

Det svenska silverlaget.
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Dagen efter var det dags för match 
mot Danmark och det blev ett tuffare 
möte än matchen mot Estland. Dan-
skorna spelade bra och var otroligt hår-
da i närkamperna, men vi stod upp bra 
och matchen slutade med en 6–2 vinst 
till oss.

På den tredje dagen mötte vi Norge 
som sedan skulle visa sig bli nordis-
ka mästare. Norge var otroligt dukti-
ga, spelskickliga och det märktes att 
många av dem fortfarande spelade fot-
boll på hög nivå. Till skillnad mot vårt 
lag som hade några få spelare som fort-
farande var aktiva. Matchen mot Norge 
slutade med förlust med 5–1. Ett resul-
tat som inte riktigt speglade matchen, 
men Norge var det bättre laget och vär-
diga vinnare.

Dag fyra var damlaget spellediga och 
vi damer tog då chansen att utforska 
Tallin lite och lära känna varandra ännu 
bättre.

Sista speldagen mötte vi Island. Vann 
vi den matchen skulle silvret vara vårt, 
så det gällde att vi var skärpta. Isländ-
skorna spelade tufft, precis som vi an-
tagit att de skulle, men vi lyckades stå 
upp mot dem och vinna matchen med 
2–0. Vår andraplats var i och med det 
säkrad.

På kvällen var det sedan dags för 
bankett, prisutdelning och att säga 
hej då till våra lagkamrater eftersom 
alla reste hem olika tider dagen efter. 
Fast att det endast var några få dagar 
vi umgåtts hade vi ändå hunnit komma 
varandra nära så det var med blanda-

de känslor som man sedan återvän-
de hem till verkligheten. Det var en 
otrolig upplevelse att få åka iväg med 
kollegor från hela landet och att få re-
presentera den svenska polisen i ett 
internationellt mästerskap. Det är nå-
got vi kommer se tillbaka på med gläd-
je och stolthet.

Frida Krantz
Grova brott, Malmö

Paméla Karlsson
IGV, LPO Växjö

Marie Berntsson
IGV, LPO Söder Malmö

Paméla, Marie och Frida.
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Då var det dags för en uppdatering från 
MPGI padel där undertecknad har satt 
sig själv som ansvarig. Sektionen har 
levt sedan årsskiftet och vi är ett antal 
spelare som spelar i ligor runt om i Skå-
ne. Det spelas ligor på Padel of Sweden i 
Staffanstorp, PDL i Lund samt i Ystad och 
Höllviken.

Det är dock inte vad den här artikeln 
ska handla om. Artikeln är tänkt att 
fungera som en trigger, en utmaning 
till Skånes olika polisområden. Det är 
nämligen så att det har spelats ett re-
gionsmästerskap i Skåne om än med 
bara två områden som deltagare. Det 
var matcher och det var en segerpo-
kal. Tävlande lag i 2019 års upplaga var 
Malmöpolisens Gymnastik och Idrotts-
förening och Landskronapolisens Skyt-
te och Idrottsförening/Helsingborgspo-
lisen. Anledningen var främst för att det 
vid den tidpunkten var okänt vilka av 
övriga områden som hade padelspelare 
samt vem att kontakta.

Första upplagan någonsin av regions-
mästerskapen i padel i region Syd skulle 
alltså spelas mellan PONV och POMA. 
Jag är inte jätteengagerad i andra idrot-
ter men något säger mig att det har ut-
spelats Skånederbyn likt den här många 
gånger tidigare. Tyvärr kan jag inte ut-
tala mig om det är jämna tillställningar, 
hur det gått historiskt eller hur stäm-
ningen brukar vara. Det jag kan uttala 
mig om är dock att årets padelupplaga 
blev en trevlig tillställning med en jätte-
portion av renodlad sportsmanship!

Eftersom jag utan att fråga satt mig 
själv som lagkapten för MPGI:s sida 
tog jag kontakt med en Helsingborg-
are jag visste spelade padel. Jag fick 
snabbt napp och en hänvisning till två 
riktigt duktiga spelare. Jag blev ganska 
snabbt varse om att dessa två giganter 
hade fina meriter i sitt bagage. Det ta-
lades om hög placering på polis-SM i 
padel 2018 samt om polis-VM i padel 
i Monaco. Jag skulle ljuga om jag inte 
tänkte efter fler än två gånger innan 

jag fullbordade utmaningen. Jag och 
Nordvästras lagkapten, Christian Nord-
in, kom fram till att det skulle bli match 
och den skulle kallas för regionsmäs-
terskapen i padel 2019. Vi kom också 
överens om att spela i Helsingborg på 
Padel Crew. En stor padelhall med 11 
banor och en hopphall. Vi bestämde att 
vi skulle spela en lagmatch där varje lag 
skulle komma med tre lag och att varje 
lag från MPGI skulle spela mot alla lag 
från Nordvästra.

MPGI ställde upp med följande trupp:
1. Henrik/Timmy. Det finns inte något 

viktigt att säga om Henrik men Tim-
my är en ruggigt stenhård spelare 
med fina ligameriter i sitt bagage. En 
duktig spelare med briljant dubbel-
fattad backhand och en ruggig ban-
deja som får motspelarna att knappt 
vilja återvända efter sidbyte.

2. Mats – en före detta  Sverigerankad 
tennisspelare och tillika japansk ju ni-
or  mästare i tennis. Mats har Sveriges 

Regionsmästerskap i padel

6 Skånepolisen Sport & Fritid 3-2019



absolut bästa bollkänsla. Efter honom 
kommer ingen, och sedan kommer 
ingen. Mats teamade upp med ytter-
ligare en tennisspelare, Martin. Mar-
tin är en seg spelare, lugn och sansad 
med total avsaknad av felträffar.

3. Daniel, den ständiga segraren av 
Padel of Swedens americano eve-
nemang. Daniel är också en inbiten 
hockeylirare som spelade tajt i par 
med Kristian, MPGI-truppens tredje 
tennisspelare. Kristian når sina padel-
framgångar i södra Skåne. Kristian är 
livsfarlig med en stenhård volley och 
tekniskt avancerade grundslag.
Nordvästras trupp bestod av de otro-

ligt välmeriterade Christian och Mar-
tin med meriter så som tredjeplats i 
polis-SM samt deltagande i polis-VM. 
Nordvästras övriga lag bestod av Rich-
ard/Mathias samt Eric/Martin.

MPGI anlände tidig eftermiddag lör-
dag den 4 maj till Padel Crew-hallen 
i Helsingborg. En underbar hall med 
rejäl takhöjd, vilket annars är att sak-
na i många andra padelhallar. Hallen 
innefattar elva banor varav en center 
court med en grön underbar WPT-mat-
ta. WPT står för World Padel Tour och 
mattan är således av sorten man spelar 
på, på världstouren i padel. Ca 80% av 
hallen är padelbanor och övriga 20% en 
hopphall med klättervägg.

Vid ankomst hälsades MPGI välkom-
na av Nordvästras lagkapten, Christi-
an, och vi gick igenom dagens match. 
Christian passade också på att förevisa 
den eminenta pokalen som skulle få bo 
hos vinnarlaget fram till 2020 års upp-
laga.

Första match att gå av stapeln var 
mellan Henrik/Timmy mot Richard/
Mathias. Matchen spelades på center 
courten. Tyvärr med 0,0 publik. Vi hade 
tydligen varit för dåliga med att prokla-
mera matchen i media. Det blev en re-
lativt bekväm seger för MPGI-paret och 
1–0 till MPGI var ett faktum.

På banorna bredvid utspelade sig två 
tre-sets matcher av hög kvalitet. På ena 
banan vann MPGI:s Daniel/Kristian i en 
lång tuff match mot Eric och Mathias. 
Matchen skiljdes med ett avgörande 
super tie-break där MPGI drog längsta 
strået. Tredje matchen spelades mellan 
Mats/Martin som förlorade mot Chris-
tian och Martin. Ställningen MPGI 2, 
Nordvästra 1.

Henrik och Timmy fick fortsatt för-
troende att spela på center courten 
(fortfarade helt kalt på läktaren) och 
den här gången mot det meriterade fa-

voritlaget Christian och Martin. Henrik 
och Timmy måste ha skött sina förbe-
redelser felfritt ty de lyckades faktiskt 
att damma av favoriterna i två ganska 
komfortabla set. Euforin var påtaglig i 
MPGI:s ringhörna då MPGI dragit ifrån 
och ledde med 3–1 i matcher. Mats och 
Martin besegrade Richard och Mathias, 
och Daniel och Kristian slog Eric och 
Martin. MPGI hade nu nått ointagliga 
5–1 i matcher. Lyckan var total, bucklan 
skulle him till Malmö!

Självklart spelades de tre sista mat-
cher na och MPGI vann två av dessa 
och Christian/Martin tog en pinne för 
Nordvästra.

Slutställning:
MPGI 7, Nordvästra 2.

Vi tackar härmed Nordvästra för en 
riktigt rolig halvdag i padelhallen. Vi 
ser fram emot nästa år! Vi kommer att 
ingravera MPGI som 2019 års vinnare 
på pokalfoten och ser fram emot att 
försvara den år 2020. Läses artikeln 
av hugade padelspelare från nordös-
tra, mellersta och södra Skåne så se till 
att börja förberedelserna redan nu för 
2020 ska ni vara med!

Vid tangenterna
Henrik Rosberg
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Ett år går fort – det var exakt på dagen 
ett år sen förra bussturen till bl.a. IKEA 
museum, i Älmhult.

Denna onsdag klev 36 entusiastiska 
pensionärer ombord vid Sommarlust 
och Naturum, i Kristianstad. Som van-
ligt medverkade tidigare anställda + 
respektive. Busschaufför var Per-Erik 
Eriksson och reseledare Helen Bör-
jesson. Ordföranden i föreningen, Kaj 
Svensson, hade förhinder denna gång. 
Så roligt att träffa de som inte medver-
kar vid andra möten under året.

Färden gick längs 21:an, till Plastens 
Hus i Perstorp, dit vi kom klockan tio. 
Flera av oss brukar troligtvis susa förbi 
detta samhälle, på väg till kanske Hel-
singborg, utan att ha en aning om vad 
där finns att se. Undertecknad tillhör 
dem.

Vår guide här hette Kent Sörensen. 
På en gammal film visade och berätta-
de Bengt Feldreich om Skandinaviens 
första plast- och ättikstillverkning, som 
startades av familjen Wendt. Vi fick 
även se hur tillverkningen av bakelit 
gick till, och såg många föremål i detta 
material i en monter. På 50-talet pre-
senterades ”Perstorpsplattan” över hela 
världen, och blev en stor framgång i 
Brasilien.

Lunch åt vi på Hovdala slottscafé, 
och den bestod av buffé med mycket 
gott. Man kunde ju bara äta sig mätt – 
ögat ville, men magen kunde inte!

Klockan 14 landade vi på Sveriges 
största Modelljärnvägsmuseum, och 
blev guidade av ”Lacke” Hall. Detta mi-
nibygge av järnvägsnätet i Hässleholms 
kommun – som påbörjades 2006, och 
flyttades till aktuell plats 2012 – var 
verkligen en upplevelse och fröjd att 
se! Stationsbyggnader och andra hus, 
från 1960, håller på att byggas upp, och 
inkluderar alla orter (som jag inte räknar 
upp här!). För närvarande håller man 
på med en del som ska vara ett vinter-
landskap. Vi fick se hur man tillverkar 
de små träden för hand, och målar små 
minimänniskor. Mycket imponerande 
var den tekniska biten – hur allt sätts i 

rörelse med datorer. De sköts naturligt-
vis av en mänsklig hand.

Det fanns även kuriosa om orterna – 
gamla tidningsurklipp om olika händel-
ser som ägt rum, fastsatta på väggarna. 
Jag bifogar här en artikel om ett brott 
– vad annars? Lägg märke till tidnings-
rubriken – skulle nog inte funkat i dag!
Eftersom vi fick ”kaffe på maten” efter 
lunchen, blev det inget fikastopp på 
hemvägen. Vädret var i stort sett hyfsat 
– några regnstänk här och där. Klock-
an 16 var vi tillbaka i Kristianstad – alla 
glada och nöjda!

Vid tangentbordet + foto:
Cherstin Juhlin

Bild på i texten nämnda tidningsurklipp.

Veteranpolisanställda på busstur den 14 augusti 2019
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Jag skulle vilja framföra några väl valda 
ord om en av de trevligaste och duktigas-
te kollegorna jag jobbat med under min 
yrkeskarriär inom polisen. En fågel hade 
viskat i mitt ena öra att Anders Engström 
skulle avtackas den 9 april 2019 inför 
pensioneringen.

Jag minns mycket väl när han alternera-
de med undertecknad och Jarl Persson 
på olycksbussen i mitten på 1970-talet.

Anders var i stort sett alltid glad, fast 
ett kvällspass var han ganska låg när 
han kom. Han berätta då, att chefen 
på Trafikavdelningen inte beviljat ho-
nom ledigt för en fotbollsmatch sam-
ma kväll. Anders spelade med Almhögs 
Vingar, som tränades av Rolf ”Tejpen” 
Björklund och jag själv spelade med 
Malmöpolisen i div. 6. Typiskt Anders 
att gå sin egen väg och ha ambitionen 
att spela i en högre division. Jag gick 
och snackade med chefen och det slu-
tade med att han fick ledigt och att han 
blev glad igen. Gemytlighet har alltid 
kännetecknat honom.

Lite av varje
När jag efterforskade om Anders liv in-
för hans 50-årsdag berättade hans far, 
att Anders tagit en ingenjörsexamen. 
Äh, det var väl inget, kommenterade 
han själv om detta faktum.

Anders växte upp i Kristianstadstrak-
ten och hans bror jobbar på posten där. 
Om någon undrar var alla fräcka och 
flasiga vitsar kommer ifrån, som Anders 
berättat genom åren, så är det brodern 
som sms:at till Anders som i sin tur se-
dan förhöjt stämningen i våra lokaler.

Anders trivdes bäst i yttre tjänst och 
under lång tid var han och Katarina 
Farmstedt instruktörer på radiobilarna. 
Jag förstår varför. Mera allrounda kolle-
gor får man leta efter.

Tunnelracing
En gång var jag rädd när jag åkte med 
Anders. Efter en match på Stadion, fick 
vi köra igenom bilköerna för att ta oss 
till en trafikolycka i Öresundsbrons tun-
nel. Men vi kom fram på ett säkert sätt. 
Anders var aldrig rädd för att ta ären-

Anders Engström
– nybakad pensionär

Anders var en klippa i rinkbandy. Här i en match i polis-SM mot Göteborg.

Alltid artig, så klart. Här på ett studiebesök i Rostock. Foto: Jyet
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den, utan var alltid på hugget! (Se fotot: 
Anders samtalar med en dansk kollega, 
om vem som skall ta hand om olyckan).

Rekommendationer
Om det blir aktuellt med att anställa 
lärare till nya Polishögskolan på Rosen-
gård, så kan jag varmt rekommendera 
Anders!

En controller konstaterade att An-
ders sprängt taket för antalet övertids-
timmar med råge. Men han hade gjort 
skäl för pengarna, tycker säkert allmän-
het, chefer och kollegor. Detta hade jag 
tänkt säga i ett tal vid avtackningen, 
men ville inte störa i den höga och gla-
da stämningen. MEN jag fick en andra 
chans och jag tog den i skriftlig form 
istället.

Tack för gott samarbetet och lycka till 
med pensioneringen!

Med vänlig hälsning
JYET

Eftersom vi kom direkt från en fotbollsmatch, där jag tagit med min kamera för att fotografera de som tände bengaler, fick jag tillfälle att även ta foto 
på olycksplatsen i Öresundsbrons tunnel. Foto: Jyet

Suporterpolisen Henrik Qvist uppvaktar Anders på hans 50-årsdag. Foto: Jyet
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Om boken:
Sonen som försvann till psykos droger kriminalitet är den 
sanna berättelsen om ett livsöde, en far och hans psykiskt 
sjuka son. Läsaren får följa sonen från adoptionen, skolgång-
en och problemen som uppstod där. Jag som förälder var helt 
okunnig i symtom och hur man kunde upptäcka om någon 
led av en psykisk sjukdom. Första psykosen kom i fjorton-
årsåldern, för att över huvud taget förstå eller inse vad som 
håller på att hända fick jag gå till biblioteket och låna böcker 
om psykiska problem. Skolan bistod inte med någon hjälp de 
var bara glada att få skriva ut honom så fort som möjligt. Om 
han fick ett slutbetyg eller inte var något skolan struntade i.

Berättelsen fortsätter med kontakterna med barn och ung-
domspsykiatrin, BUP. Där de första kontakterna inte blev så 
bra, det var snart sommarstängt på BUP. Vi fick en dosett 
med piller som sonen skulle ta under sommaren. Inte fan 
fungerade det, återbesök efter två dagar då BUP fick inkalla 
en sommarledig läkare. Det här hände i 90-talets Sverige då 
var nog inte patienten det viktiga utan personalens sommar-
lov. Till slut förstod läkarna att jag inte kunde vårda sonen 
hemma så de placerade honom på en psykmottagning med 
dementa åldringar och pumpade i honom mängder med med-
icin. Jag protesterade och blev uppläxad av en chefsvårdare 
men gav mig inte utan sonen fick komma till en ungdoms-
mottagning på annan ort.

När nedtrappning av medicin började kom drogerna. Där 
jag berättar om första haschbiten som jag hittade samt nå-
gon planta som jag misstänkte var hasch. Det kom att bli ett 
flertal kontakter med polis och åklagare. Jag kan mycket väl 
förstå, att ni inom polisen inte delar min syn på det hela, men 
den här berättelsen är min sanning om hur jag känner och ser 
på det. Man blir på något märkligt sätt medberoende och har 
svårt att ta till sig saker eller fakta är väl mer riktigt.

Det kom att bli ett flertal rättegångar med domar. Det 
kunde vara domar enligt socialtjänstlagen, samhällstjänst till 
längre fängelsestraff.

Jag berättar även hur sonen skulle upptäcka sina rötter i 
Sydkorea. Resan dit gick efter omständigheterna bra. På hem-
resan greps han av säkerhetsvakter på Moskva flygplats när 
han skulle byta flyg. Han blev insatt på en psykiatrisk klinik i 
Moskva. Efter ett flertal kontakter med UD som säger att det 
kan bli dyra advokatkostnader om vi skall få hem honom, då 
snurrar det så många tankar i huvudet, vi glömmer en ljussta-
ke tänd och är bara sekunder från att bränna ner vårt radhus.

Berättelsen slutar med att sonen hotar oss till livet, rätte-
gång, namnbyte och flytt till annan ort med skyddade per-
sonuppgifter sedan rätt många år.

Författarskap:
Sonen som försvann till psykos droger kriminalitet är min 
första bok, men det kan bli fler då jag har upptäckt nöjet i 
att skriva. Anledningen till att jag skrev den här boken är alla 
tankar som har snurrat runt i mitt huvud om vad som hänt, 
kunde jag ha gjort annorlunda, är det mitt fel allt som hänt, 
på vilket sätt hade jag kunnat påverka så att slutet kunde ha 
blivit något annat än vad det blev? Att stå bredvid och känna 
denna hjälplöshet, inte kunna påverka sin son till ett bättre 
liv, ett annat värdigare liv gör än i dag ont, jävligt ont. Nu bör-
jar jag bli till åren och vill förmedla min sanning är väl också 
en anledning till att jag skrev boken. Men det viktigaste med 
att skriva av sig är att det nu äntligen känns att jag kan lägga 
allt bakom mig och försöka glömma.

Om författaren:
Nils H Lind är en pseudonym. Lite fakta om mig som är den 
som skriver under pseudonymen. Född den 5 augusti 1951. 
Skolgång i åtta år för att gå gymnasieutbildning på 1990 talet 
där jag läste ekonomi när jag var mellan två jobb. Arbetat har 
jag inom staten, de sista arton åren som kriminalvårdare mest 
på häkten men har även arbetat en kortare tid på anstalt. I 
dag är jag pensionär med mycket tid över vilket har gjort att 
jag fått tid till att skriva.

Titel:
Sonen som försvann
Till psykos droger kriminalitet.

Författare:
Nils H Lind

Förlag:
Recito förlag

Boken kan beställas från:
www.litenupplaga.se

Boktipset
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Foto: Privat

"Till slut förstod läkarna att

jag inte kunde vårda sonen hemma"
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För några år sedan var undertecknad och 
Benny ”Guldfot” Sandberg på en hand-
bollsmatch i Lund. I pausen träffade vi 
Caj-Åke som vi kände ifrån polisjobbet 
och handbollen. Han var sig lik och väl bi-
behållen. Jag frågade: Hur bär du dig åt? 
Jo, det ska jag säga dig; Jyet. Jag umgås 
mest med ungdomliga bekanta.

Matchen började åter och det var slut-
snackat. Jag lade hans råd på minnet 
och sa till Benny, att man borde skriva 
en artikel i Skånepolisen om den förre 
förbundskaptenen i handboll (79–82). 
Dessutom är han en färgstark kollega. 
Jag ringde till Kent Jakobsson, en ge-
mensam bekant som uppgav att Caj-
Åke var på bröllopsresa med en betyd-
ligt yngre fru någonstans på Sicilien. Jag 
tror jag förstår, sa jag. Tiden gick och vi 
bestämde att träffas på restaurangen i 
Lunds stadspark. Redan efter en kvarts 
samspråk förstod jag att här fanns min-
nen och anekdoter för en bok. Här föl-
jer några pärlor:

Caj-Åke är inte bara Handboll
Han växte upp på Backarna och bod-
de granne med fängelset. Dalhems-
planen låg intill och där blev Caj-Åke 
Malmömästare med BK Flaggs junior-
lag. Han minns att han gick ett extra 
år på Berga skolan på Limhamn. För att 
komma dit åkte han spårvagn, fyrans 
och ettans linjer, med byte på Gustav 
Adolfs torg.

Lund nästa
Efter polisskolan i Malmö 1961 pa-
trullerade han in i universitetsstadens 
och handbollens Lund. På den tiden 
hade poliserna i Lund i det närmaste 
filmstjärnestatus. Speciellt de som spe-
lade handboll i H43, Karl-Oskar Olsson, 
Bo Ekberg, Gunnar GP Persson, Jörgen 

Caj-Åke Felix
Andersson

Den evigt unge berättar från sommarhuset i Halland:

Caj-Åke i TV-Skåne, tillsammans med Boo Thorin. Likt GW Persson pratade Caj-Åke om polis- och 
kriminalarbete i tv, men han blev uppkallad till Hans Wranghult. ”Du får välja polisen eller tv?” Va-
let blev lätt!

Nilsson m.fl. Stadens ungdomar vill gär-
na snacka litta handboll med kollegor-
na. H43 låg tillsammans med Lugi i all-
svenskan.

Tilläggas kan att när det var derby 
och över tvåtusen åskådare, fick man 
sätta in bänkar på innerplan. För att 
beräkna extraplatserna, använde man 
måttet, att bredden på en lundaröv var 
23 cm i genomsnitt.

Caj-Åke var andremålvakt några år, 
men en duktig Ystadsmålvakt värvades, 
och Caj-Åke utbildade sig till målvakts-
tränare i Stockholm istället, där den 
legendariske Roland Mattsson var in-
struktör. Caj-Åke kom hem till Lund och 
tog först hand om målvakternas träning 
och sedan hela lagets.

Kävlinge HK
Caj-Åke var med och bildade Kävlinge 
HK och hade hand om träningen. Bl.a. 
ordnade han träningsläger på Ronneby 
brunn. Hemkommen och inför seriestar-
ten blev han uppringd att en journalist 

på Skånska Dagbladet. Reportern und-
rade om det fanns några nyheter i laget. 
Ja, sa Caj-Åke, vi har tränat mycket på 
den ryska spärren. Man har olika be-
nämningar på spelmönster inom hand-
bollen, t.ex. Gurkburken o.s.v.

Dagen därpå kunde man läsa i skån-
skan, RYSKA SPÄRREN HAR KOMMIT 
TILL KÄVLINGE!, med stora bokstäver. 
Men det var ju bara hittepo, skrattade 
Caj-Åke.

MBI nästa
Rosengård var ett nytt område i Malmö 
och den gamla ärorika Malmö Boll och 
Idrottsförening flyttade ut dit. Laget 
bestod av invandrare, pågar i riskzo-
nen och två poliser (Peter Matthijs och 
Christian Lindvall). Intresset var stort i 
den nya hallen. Så stort att det nästan 
var fullsatt på träningarna. Caj-Åke vill 
ha god ordning, inget snack eller trams. 
På en träning bröt ett stort jubel ut på 
läktaren. Caj-Åke spände ögonen i pu-
bliken och undra vad de sysslade med. 
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Vad publiken sett hade Caj-Åke missat. 
Under spelet hade en spelare gjort en 
manöver utöver det vanliga. Kanske en 
japan eller en rysk dubbelspärr…

Många tårtor
Svensk mästare i Vikingarna IF. I laget 
spelade bland annat sonen till en kon-
ditor.

Caj-Åke hade många järn i elden: 
jobbet, förbundet, tränare i Vikingar-
na o.s.v. Det blev en del bilkörning och 
hastighetsöverträdelser, därför blev det 
en del böter och tårtor. (Det går inte 
nuförtiden!) Man kunde klara sig som 
kollega i en trafikkontroll med att bju-
da trafikkommandot på tårta om det 
gick lagom för fort. (Preskiberat nu!) En 
eftermiddag blev Caj-Åke uppringd av 
trafikchefen i Helsingborg. Han skäll-
de som en bandhund. Har du nu kört 
för fort igen! Nä, svarade Caj-Åke. Jo 
det har du visst. Det står ju två tårtkar-
tonger i vårt fikarum! Caj-Åke fortsatte 
att blåneka och ringde upp konditorn 
som bruka leverera. Ja, sa konditorn, 
jag lämna i två överblivna tårtor som du 
kunde ha till godo! Caj-Åke hatade att 
komma för sent, ville han tillägga.

Ystads IF
Ett gäng äldre gubbar följde träningen i 
Ystads sporthall. Efter träningen vänta-
de samma gubbar vid utgången. En av 
dem frågade om det var han som tränat 

Vikingarna och blivit svensk mästare. 
Caj-Åke gjorde segertecknet och log. 
Gubbarna spottade och sa med emfas: 
Fy fan, tvi! I Ystad blir man inte nån 
profet, om man kommer utifrån.

Polislandslaget
1982 blev Sveriges polislandslag Nord-
iska Mästare på Island. Mycket överras-
kande och meriterande, med tanke på 
att Danmark spelade med uteslutande 
landslagsspelare.

Polis-EM i Paris spelades några år se-
nare. Svenska Polisförbundet saknade 
pengar för ett deltagande. Caj-Åke pra-
tade med polismästaren i Malmö, Gustaf 
Andersson. För honom var inget omöj-
ligt. Hans engagemang för internationell 
polisidrott gjorde honom känd i hela Eu-
ropa och han tog kontakt med sina kon-
takter i Tyskland, Frankrike och Schweiz. 
Vårt landslag åkte buss ut i Europa och 
spelade vänskapsmatcher på vägen till 
Paris. Tyvärr åkte vårt lag ut i kvarten 
mot de hårdföra tyska kollegorna.

Undercover
En uppåtifrånkommande handbolls-
stjärna trivdes så bra med Caj-Åke 
och de andra skånska handbollskol-
legorna, att han sökte till Lund. Han 
fick tjänst som kriminalinspektör och 
vaktmästare!!!

På ett nationshus flödade narkotikan. 
Ett stort problem och Lundapoliserna 

var allt för kända för att spana på elän-
det. Caj-Åke var chef på knarket i Lund 
och han planlade med kollegan om att 
han skulle i overall uppträda som just 
vaktmästare! Under en längre tid flöt 
”vaktmästaren” in. Han bytte proppar, 
städade, lagade kranar och samlade in 
bevisning! Efter någon månad kunde 
lugnet återvända på nationen för de 
kunskapstörstande studenterna.

Skriv en bok!
Avslutningsvis föreslår undertecknad på 
det bestämdaste att Du, Caj-Åke Felix 
Andersson, skriver Dina memoarer! Kon-
takta förlaget Kira, som hjälper till med 
att ge ut böcker i Öresundsregionen.

I vårt samtal fick vi t.ex. inte med när 
Du utsågs till årets skånske ledare, när 
Du hade det prestigefyllda uppdraget 
som förbundskapten för Sveriges lands-
lag i handboll eller när Du och Percy 
Nilsson ordnade VM i handboll till Mal-
mö, Göteborg och södra Sverige.

Jag är säker på att många kollegor, 
handbollsfantaster och skåningar vill 
läsa om Ditt intressanta och för det 
mesta roliga liv. Undertecknad ställer 
sig först i kön för att köpa boken!

Trevligt att träffas och lev väl! Hälsa de 
jag känner och där de gör nytt.
 (citat Ing var Moberg)

Jyet

Stående; Ok, Caj-Åke, Leif Nilsson, Leif Mårtensson, Stefan Wihlborg, Ingvar Widell, Tomas Willers, Bengt BP Persson, ok
Sittande: ok, ok Björn Jakobsson, Anders Walter, Per Robertz, Tomas Speckman, Lars Kyd Larsson och Jörgen Larsson. (OK=okänd)
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Bilden överst: Taisto Rangin, Malmö, Anders Johansson, Ramlösa och Peter Gerhardsson, Hammarby och förbundskapten för damlandslaget 2019–.
Bilden tagen efter EM-kval i Malmö mot Finland (3–1) 1984. 1985 tog Sverige silver i EM-slutspelet i Italien. Om jag inte missminner mig, var det sam-
ma år som polisinspektör Sture Jangereds sköldpadda dog.
Profilbilder: Förbundskapten Rolf ”Tejpen” Björklund, och Per Lundén (båda Malmö), som också deltog i ovan nämnda EM-slutspel.

Från bildarkivet
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För fjärde gången på 5 år anordnade 
Halmstadpolisens IF polis-SM i ter-
ränglöpning den 10:e augusti under 
Prinsens Minne. En återgång således 
till den något mer snabblöpta banan 
jämfört med fjolårets leriga skogsbatalj 
i Närkeskogarna. Vädret för dagen såg 
lurigt ut med lätt duggregn och vind, 
trots det blev det synnerligen svettigt 
kunde deltagarna samstämmigt konsta-
tera.

MPGI mönstrade på två startande, 
undertecknad i den sammanslagna 
H21/35-klassen och Anna Lönn i D40. 
Sistnämnda upprepade silverbedriften 
från 2017 efter ett kontrollerat lopp 
på de bitvis ganska leriga stigarna. På 
herrsidan blev det ett 5:e guld efter 
ett tidigt segerryck. MPGI har därmed 
gjort rent hus i H35 sedan 2015 och 
totalt skördat 9 medaljer (varav 6 guld) 
i terrängen de senaste 5 åren, ett facit 

få polisidrottsföreningar kan mäta sig 
med. Men bättre kan vi och nästa löpår 
bättrar vi på skörden ytterligare!

I övrigt kan noteras att vinnaren i herr-
klassen, Mustafa Mohamed, halvtim-
men efter sin målgång på milen rev av 
även halvmaran, och segrade även där.

Vid pennan
Kalle Dannestam

Guldrepris i Halmstad
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Under helgen 29–30 juni anordnade Mal-
mö Skyttegille (MSG) en av Sveriges störs-
ta tävlingar i dynamiskt skytte – Malmö 
Handgun Championship (MHC). Tävling-
en lockade hela 263 skyttar där samtliga 
skandinaviska länder var representerade.

Malmö Skyttegille har en av Sveri-
ges största och bästa anläggningar för 
sport- och jaktskytte. Klubben huserar 
ute på Spillepengen vilket man gjort 
sedan år 1955. Anläggningen möjliggör 
för skytte i 360 grader på en mängd oli-
ka mål, både rörliga, fasta och fallande 
plåtmål. Samtliga dessa alternativ an-
vändes flitigt i de 16 stationerna som 
avgjorde vilken av deltagarna som var 
den främsta skytten i de respektive di-
visionerna.

MPGI:s dynamiska sektion ligger i 
hårdträning inför årets polismästerskap 
i dynamiskt skytte men hade bara fyra 

tävlande på grund av semestertider och 
arbete. MPGI stod som en av tävling-
ens sponsorer och dynamiska sektio-
nen ansvarade för station 3 vilket kom 
att bli känt på tävlingen som ”Polisba-
nan”. John B, John D och Mattias V från 
MPGI ägnade vars en semestervecka 
åt att gräva, skruva, spika, spetta, måla 
och häfta ihop polisbanan som kom att 
bli mycket omtyckt av deltagarna.

En av stationerna utnyttjade anlägg-
ningens ”älgbana” där jägarna vanligtvis 
övningsskjuter på ett rörligt mål före-
ställande en springande älg. Stationen 
innebar, bland annat, att deltagarna 
halvvägs in i genomförandet fick akti-
vera ”älgen” som sedan snabbt ”sprang” 
förbi med tre tavlor fasthäftade på sig. 
På samma tema användes ”haren” på 
en annan station och gemensamt stod 
dessa två stationer för flera missade 
skott och ett antal mindre vredesutbrott.

I dynamiskt skytte finns flera olika 
divisioner, där den största skillnaden är 
vilka vapen som är tillåtna att använda. 
Bäst ”overall”, alltså oaktat division, av 
respektive damer och herrar var dock 
Tina Oskarsson från Växjö PK och Pe-
ter Kastell från Torups PK.

Malmö visade sig från sin absolut 
bästa sida och tvingade deltagarna till 
täta vätskepauser och rikligt med sol-
kräm. Ett välkommet inslag under hel-
gen var därför MPGI:s Andy Persson 
som under lördagen dukat upp ett stort 
bord med energidryck och hälsobars – 
ett bjudkalas med MPGI:s goda minne.
MPGI:s dynamiska sektion laddar nu 
om inför polismästerskapet i oktober 
med ett par veckors intensiv träning.

Bakom skärmen
John D

Nära skjuter
ingen hare
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1: John D demonstrerar ett genomförande
2: Jonatan L och Mattias V vilar mellan stationer
3: John B hackar på polisbanan
4: Andy P med energidryck och hälsobars
5: John D med skytte i förflyttning
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En härlig dag på Tegelberga Golfklubb. 
Kanonväder, en bana i väldigt fin författ-
ning och 16 taggade golfspelare fördela-
de på två åttamannalag. MPGI Golf och 
Trelleborgs gladiatorer.

Eftersom MPGI vann 2018 var förvänt-
ningarna stora från vår sida att försva-
ra titeln men man märkte redan innan 
första boll slog ut från hål ett att Trel-
leborgsgänget var om möjligt ännu mer 
taggade att ta tillbaka bucklan. Lagkap-
tenerna Stefan Nord (MPGI) och Stefan 
Friberg (Trelleborg) drog förutsättning-
arna och i vilken ordning spelarna skul-
le drabba samman.

På förmiddagen var det Greensome 
(2-mannalag) som gällde. Fyra matcher 
och det visade sig att farhågorna besan-
nades – Trelleborg var obevekliga. Samt-
liga fyra matcher vanns av Trelleborg och 
det såg verkligen mörkt ut för MPGI. 
0–4 inför eftermiddagens singelmatcher.

En gemensam lunch fick dock humö-
ret på samtliga att stiga och lite välba-
lanserat taktiksnack gjorde sitt för att 
förhoppningarna om att kunna utmana 
Trelleborgarna infann sig.

MPGI:s lag bestod av Ola Wahlberg, 
Anders Meier, Jens Wahlman, Lars ”Rosa” 
Rosberg, Johan Linnarsson, Mats Jöns-
son, Rebecca Lindqvist och Stefan Nord.

Trelleborgs lag bestod av Stefan Fri-
berg, Marcus Andersson, Joakim Söder-
qvist, Joel Jakobsson, Peter Frostlund, 
Victor Gupta, Jonas Larsson och Wolf 
Lendt.

Eftermiddagens singelspel blev så 
jämt som man kunde önska sig. Men 
– att ta in 0–4 helt visade sig vara en 
för mäktig uppgift. Trots 5 segrar och 
en oavgjord skrevs slutresultatet till 6,5 
mot 5,5 i Trelleborgs favör.

Lagkaptenen för Trelleborg, Stefan 
Friberg, kunde stolt ta emot vandrings-
priset och lovade att förvara det säkert 
till 2020 års drabbning. Och då…

Stefan Nord

MPGI golf fick bara behålla bucklan 
som vinnare av Sydslaget i ett år!
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Samtliga spelare från MPGI:s och Trelleborgs lag för Sydslaget

Debutanten Joel Jakobsson, Trelleborg Stefan Friberg har tagit emot vandringspriset
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Datum Gren Ort Arrangör Sista anm.dag Inbj. hemsid.

17 september Orientering/Fältsport Stockholm Stockholm Sy
 Polisidrottsförening 2019-09-08 finns

21 september OCR Stockholm Svenska Polisidrottsförbundet först till kvarn finns

21 september Gevär och K-pist Värmland Karlstadspolisens Idrotts
 och Skytteförening 2019-09-01 finns

5-6 oktober Dynamiskt skytte Karlstad kommer

26 oktober Sportfiske Höör Malmö Polismäns Gymnastik
och Idrottsförening 2019-10-06 finns

12 oktober Beach Volleyboll Göteborg Göteborgs Polismäns IF 2019-09-30 finns

17-18 oktober Padeltennis Helsingborg

Malmöpolisens gymnastik
och idrottsförening och Lands-

kronapolisens idrott-
och skytteförening

2019-09-13 finns

15-16 november Innebandy Göteborg Göteborgs Polismäns
Idrottsförening 2019-03-31 finns

6 december Funktionell Fitness Stockholm Svenska Polisidrottsförbundet polis-sm.se finns

16 maj 2020 Halvmaraton Göteborg Göteborgs Polismäns IF 2020-02-29 finns
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Långtidsplanering:
Svenska Polisidrottsförbundet söker ständigt efter arrangörer till kommande SPM. Om du 
och din polisidrottsförening är intresserade av att arrangera ett SPM – ta kontakt med kan-
sliet för mer information eller läs mer på hemsidan: www.polisidrott.se /arrangorsinformation

Svenska Polisidrottsförbundet

c/o Mikaela Kellner
Tegeluddsvägen 30 Telefon: 0708-38 13 20
115 40 Stockholm E-post: info@polisidrott.se

Tävlingskalender
Svenska Polismästerskap
För inbjudningar och aktuell tävlingskalender: www.polisidrott.se

Deltagande: För att få delta i ett svenskt polismästerskap ska du vara 
polisanställd samt medlem i en till Svenska Polisidrotts förbundet anslu-
ten polisidrottsförening. Detta gäller även; pensionerade polisanställda, 
polisanställda som avgått med egenlivränta, polisanställda med tjänstle-
dighet samt polisstuderande.

Försäkringsfrågor: SPI har inga försäkringar i sin verksamhet. Tänk på att 
kontrollera dina försäkringar innan mästerskapet, så att du har ett full-
gott försäkringsskydd.
 (utdrag ur tävlingsbestämmelserna)
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Har eller ska du flytta? Får du inte tidningen längre?
Adressregistret till tidningen Skånepolisen är inte kopplad till officiellt adress- eller medlemsregister. Detta 
innebär att vi inte per automatik får besked på om du har eller ska flytta. Du måste själv meddela tidningen 
detta genom att skicka ett mail till info@skanepolisen.se.

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

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

Skriv i tidningen!

Skriv text i Word. Ange tydligt vad som är 
rubrik och vem som författat texten. Det finns 
ingen begränsning i hur mycket text du får lov 
att skriva, så det är bara att skriva på. Bifoga 
högupplösta bilder och det är viktigt att dessa 

skickas i verklig storlek och de får inte ha le-
gat ute på Facebook, Instagram, WhatsApp, 
Twitter osv. eftersom detta innebär att bilderna 
är nerkrympta. Skick material till redaktören: 
Ola Wahlberg, redaktion@skanepolisen.se.

MPGI:s styrelses sammansättning

Ordförande: Stefan Sintéus
Sekreterare: Åsa Andreasson
Kassör: Malin Löfström Nord
Redaktör: Ola Wahlberg
Marknadsansvarig: Andreas Persson

Ledamot: Karl Dannestam
Suppleant: Johan Linnarsson
Suppleant: Karin Lago
Suppleant: Stefan Olofsson
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1. Gülden Mol
 Malmö

2. Anna Lönn
 Malmö

3. Ann-Christine Pella
 Ystad

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

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

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

55 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 22 november 2019

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

Vinsten i denna tävlingen blir en bok, 
som du kan läsa mer om på sidan 12, 
där den presenteras.

Inskickat av:

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

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

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

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

Namn

Gatuadress

Postnummer och Ort

E-post

24 Skånepolisen Sport & Fritid 3-2019


