
Nordiska Polismästerskapen i längdskidor och skidskytte - Trysil 2018 
 
Trots medaljfattigt för Sverige var det ett fantastiskt mästerskap med en härlig 
gemenskap 
 
NM i längdskidor och skidskytte arrangeras vart 4:e år och nu var det Norge som 
stod som värd för tävlingarna. Norge hade valt Trysil som plats för mästerskapen.  
Det var dock 7 år sedan ett NM genomfördes då 2015 års tävlingar ställdes in. Detta 
pga. att det endast var Norge och Finland som fick ihop deltagare. Norge och Finland 
var nu mycket nöjda att Sverige fått ihop ett lag och att NM i år kunde genomföras. 
Danmark och Island fanns tyvärr inte representerade men Estland var inbjuden till 
tävlingarna och ställde upp med en deltagare. Det var Estlands ansvarige för 
estländsk polisidrott, Allar Raja, som deltog. Raja är en känd idrottare i Estland med 
bland annat ett OS-brons i 4-manna rodd från OS i Rio 2016. Raja var framförallt på 
plats för att se hur arrangemangen går till i nordiska mästerskap då han arbetar aktivt 
för att utveckla sina egna polistävlingar i Estland. Vid tävlingarna i Trysil hamnade 
han strax utanför medaljstriderna men var väldigt nöjd med tävlingarna ändå. Han 
hade dock ett lite udda problem. Han kunde inte få på sig arrangörernas fina 
nummervästar. Estländarens rygg och bröstkorg ingick inte i spannet på 
nummervästarnas ”one-size fits all”. Det fick bli egentillverkade nummerlappar i 
papper. 
 
Norge arrangerade samtidigt sitt nationella mästerskap för poliser och detta gjorde 
att deltagarantalet var mer än dubbelt så stort i varje deltävling än om vi bara varit 
deltagare i det nordiska mästerskapet. Detta var uppskattat då det var roligt med ett 
stort deltagarantal och det gjorde dessutom att självförtroendet kunde stärkas något 
då vi kunde lägga några norska åkare bakom oss som tävlade i det norska 
mästerskapet. I NM var det däremot svårare. 
 
Trysil har mycket fina förutsättningar för att genomföra den här typen av tävlingar. 
Tävlingsbanorna var belägna på Trysils skidstadion Trysil-Knut Arena och med de 
bansträckningar som utgick därifrån. Det var mycket utmanande banor med långa 
och tuffa stigningar som betecknas som elitmässiga tävlingsbanor i sträckor över 10-
15 km. Alla deltagarna var förlagda på hotell drygt 300 m från starten så 
förutsättningar för oss deltagare var optimala. 
 
Från Sverige var vi en trupp på 8 herrar och 4 damer som åkte över till Norge. Vi 
hade kontaktat svenska skidskytteförbundet som ordnade med svenska 
skidskyttelandslagets tävlingsdräkter så vi kunde representera Sverige enhetligt.  
 
Inför tävlingarna så var det högst oklart vad vi skulle möta för motstånd men vi blev 
snart varse att Norge och till viss del Finland hade extremt hög nivå på sina åkare. 
Bland Norges herrar så hade de bland annat 48:an från årets Vasalopp Sondre 
Grönvold. Världsrekordhållaren* för 5000m Ski-Erg, Jonas Nielsen (*Enligt Concepts 
hemsida). Dessa åkare skulle på förhand kunna tänkas slåss om guldet på 10 km 
klassiskt, tävlingarnas första lopp, men de blev precis som vi slagna av John 
Christian Deighan Hanssen. Deighan en fd. längdsprinter på norsk elitnivå. Dessa 
åkare tog dagens första medaljer. Bästa svensk i 10 km klassiskt blev Henning 
Bergqvist på en 10:e plats drygt 7 minuter efter Deighan och 4:26 upp till 
bronsplatsen som togs av Nielsen.   



 
På 5 km klassiskt för damer så var norskan Bente Losgaard Landheim i en klass för 
sig. Bente avslutande sin karriär som skidskytt för drygt två år sedan då hon tävlade i 
världscupen med en 25:e placering som bästa resultat. Bästa svenska blev Marie 
Krysander på en 8:e plats drygt 3:30 efter Bente och 2:45 från bronset som togs av 
Kari Övsthus. Silvret gick till norskan Sara Bjonge.  
 
På eftermiddagen genomfördes sprint i skidskytte för herrar. Damernas sprint blev 
inställd pga. för få anmälda. Sprinten kördes på en 7,5 km lång bana med två 
skyttemoment, enhand- och tvåhandskytte. Varje missat skott gav en straffrunda på 
ca 100 m. Bästa svensk blev Erik Månsson med 8 träff av 10 skott. Detta gav en 9:e 
plats med ca 8 min efter Jari Huhta från Finland som sköt relativt dåligt med 4 träff av 
10 skott men var mycket stark i fristilsåkningen. 
 
På onsdagen började tävlingarna med längdskidornas fristilslopp. Herrarna körde 15 
km och damerna 10 km. I herrarnas lopp så vann återigen John Christian Deighan 
före Sondre Grönvold och Jari Huhta. Bästa svensk blev Henning Bergqvist drygt 10 
min efter. 
I damernas tävling vann Bente Losgaard Landheim före sina landsmaninnor Ingrid 
Sörumshaugen och Kari Övsthus. Marie Krysander var blev bästa svenska och var 
2:45 från ett brons. 
 
Så här långt in i tävlingarna kändes det ganska långt ifrån att få med sig en medalj 
hem till Sverige. Men på onsdagseftermiddagen så vände vinden äntligen! De sista 
tävlingarna för dagen innebar skidskyttedistans. Herrarna körde 15 km med 4 
skjutningar och damerna 10 km med 4 skjutningar. Här gav ett missat skott 1 minuts 
tillägg till sluttiden. 
I damernas lopp så körde Marie Krysander mycket bra och höll ihop skyttet med 14 
träff av 20 skott. Detta tillsammans med en bra åktid genererade en tredjeplats och 
en mycket efterlängtad medalj till Marie och det svenska laget. Riktigt kul och ett 
fantastiskt bra lopp av Marie. 
 
I herrarnas distanslopp blev det tyvärr ingen medalj efter den åkstarke vinnaren 
Marko Törmänen. Bäste svensk blev Johan Dire på en 8:e plats ca 10 min efter. 
 
På kvällen så var det bankett på hotellet och prisutdelning för de tävlingar som 
genomförts. Utan tvekan var jublet absolut högst när Marie Krysander gick upp på 
scen för att ta emot sin bronsmedalj för distansloppet i skidskytte.  
 
På torsdagen och den sista tävlingsdagen skulle det genomföras mixstafett. Med 
Norges och Finlands starka lag så hade vi inte mycket att sätta till men vi kämpade in 
i kaklet och avslutade mästerskapen med en bra känsla. Med tanke på den höga 
nivån på åkare från Norge och Finland så var det riktigt kul att vi kunde lyckas få med 
oss en medalj till trots. Det svenska laget tar med sig en härlig gemenskap, 
fantastiskt roliga tävlingar och tändvätska till NM i Finland om fyra år. Där ska vi 
bättra på medaljstatistiken med ett förhoppningsvis stort tryck av svenska åkare som 
vill vara med och tävla för svensk polis. 
 
 
 



 
Tävlingsprogram NM Längdskidor och skidskytte Trysil 2018 
 
Tisdag 6 mars 
 
10km längdskidor klassisk teknik Herrar 
5 km längdskidor klassisk teknik Damer 
7,5 km Skidskytte sprint Herrar 
 
Onsdag 7 mars 
 
15 km längdskidor fristil masstart Herrar 
7,5 km längdskidor fristil masstart Damer 
15 km Skidskytte Herrar 
10 km Skidskytte Damer 
 
Torsdag 8 mars 
 
Stafett 4 etapper, 5km klassiskt damer, 7,5 km klassiskt herrar, 5 km fristil damer och 
en avslutande 7,5 km fristil för herrar. 
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