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3 FÖR 1 GÄLLER:
• Progressiva, bifokala och enkelslipade
• Alla bågar, även märkesbågar

(Timberland, Just Cavalli, Replay mm)
• Fotokromatiska glas (som mörknar i solen)
• Högbrytande glas (extra tunna)
• Behandlingar (antireflex, repskydd, färg)

Du betalar bara för det par som har det högsta priset. 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.

Östra Boulevarden 30, Kristianstad  % 044 21 97 70 
Öppettider: Måndag-fredag 9.30-18.00    Lördag 10.00-14.00

VÄLJ TRE PAR 
KOMPLETTA
GLASÖGON
BETALA ENDAST
FÖR ETT PAR

Flera av våra glasleverantörer har vunnit priser för bästa glas.Hoya, Essilor, Carl Zeiss och Rodenstock är ex på våra glasleverantörer.

Ring eller kom in så berättar vi mer!
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UTAN NÅGRA BEGRÄNSNINGAR!
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Hockeyskolan i Brösarp har blivit en succe. Intresset för 
hockey är på topp i byn och kulminerade i helgen med lokal-
derbyt och skolan för de unga. Foto: Anette SjöStrAnd

Maglehem mötte Brösarp på isen

Ett gäng föräldrar och eld
själar håller rinken och is
hockeyn igång.

– Isen spolades två gång
er inför dagens ishockey
skola, berättar Fabian Rim
fors. 

Den 50 år gamla uterin
ken har lagats och förbätt
rats genom åren. Och kom
mer att förfinas ytterligare 
i år. Fast drömmen är en is
hall.

– Det behövs en hall i 
den här delen av Skåne, sä
ger Peter Andersson som är 
den in gänget som har en 
gedigen hockeybakgrund.

Som junior spelade 
han mot bröderna Sedin 
som nu är världsstjärnor 
i hockey. 

Och han har även tacklat 
Michael Nylander.

– Men kan vi få konstfru
set vore det bra, säger Fa
bian Rimfors. Vädret sätter 
gränser för säsongen som 
brukar vara i fem–sex veck
or varje vinter.

Brösarps skola ligger 
bara ett stenkast från rin
ken som utnyttjas livligt av 
eleverna. På rinken i Brö
sarp behöver man inte boka 
tid utan här är det allmän
hetens åkning hela tiden.

– Det går bra att komma 
hit på kvällarna och tända 
belysningen själv, säger Fa
bian Rimfors och Peter An
dersson.

Gert LjunGqvist
nyheter@kristianstadsbladet.se

Brösarp. Lilla Brösarp har blivit något 
av en ishockeymetropol på Österlen. 
Intresset är på topp. I fredags var det 
match mot Maglehem med 300 åskåda-
re. I lördags var uterinken full av unga 
spelare när det var ishockeyskola.

HockeyfeBer på Österlen

En helt ovanlig hockeymatch
Brösarp
Klassiska NHL-jinglar 
ljöd ur högtalarna efter 
varje mål. Där slutade 
likheterna mellan NHL 
och fredagens ishockey-
match i Brösarp. Egent-
ligen var den nog inte lik 
många andra matcher 
alls, om ens någon. För 
Brösarp mot Maglehem 
hade så mycket av det 
andra matcher saknar.

Uppskattningsvis 300 
åskådare hade trotsat de 
upp emot tio minusgrader
na för att se byakampen av
göras på den inte anmärk
ningsvärt välspolade isen.

Den smått arma, färglösa 
träsargen stod som en mot
sats till det sprakande evene
manget i övrigt. Skenet från 

en handfull discolampor 
samsades med det starka 
och, som det kändes, him
melshöga strålkastarljuset 
om att mota bort mörkret.

Här och var på arenaom
rådet, om man får kalla det 
så, brann det eldar vilket 
var till gagn för både frus
na åskådare och den gemyt
liga stämningen. 

Förstärkningar
Nämnda stämning för
stärktes av att det brygg
des kaffe och grillades korv 
i massor. Kaffet förstärktes 
i sin tur på sina håll med 
andra medhavda drycker.

Och på planen kämpade 
Maglehem mot grönklädda 
Brösarp. I den första period
pausen bytte Maglehem sin 

minst sagt blandfärgade 
tröjprofil mot en blandfär
gad västprofil, som gick i 
rött och neongult.

Några spelare valde att 
spela utan hjälm, andra val
de hjälmar som knappast 
såg ut att höra till hockey.

I Maglehemslägret be
dyrade man att inga starka 
drycker inmundigades un
der matchen. I Brösarps
lägret var det annorlunda. 
Där fanns det spelare som 
drack både öl och fickplun
teinnehåll i periodpausen.

Inga målvakter
Utespelarnas hockeykun
skaper skiftade med breda 
marginaler. Och målvakter
na var inte ens där. Match
en spelades helt utan bur

väktare och målen rasade 
in för båda lagen.

Men vad blev det då? 7–5 
till Maglehem. Efter den 
första perioden alltså.

– Vi kommer fortsätta att 
ha ledningen. Och vi kom
mer vinna för att vi är bätt
re, sa Maglehemspelaren 
André Sällgren då.

Han fick rätt. Magle
hem vann med 14–12 och 
är därmed herre på täppan 
till nästa gång. Och nästa 
gång sker redan inom kort 
om vädret tillåter. Förhopp
ningen är i alla fall att Ma
glehem ska stå värd för ett 
returmöte denna vinter.

 uLf Gummesson
nyheter@kristianstadsbladet.se

Maglehem tog hem segern. Förra året återstartade en hockeytraditon i Brösarp efter omkring 40 års dvala. Och traditio-
nen, en match mellan Brösarp och Maglehem, fortsatte i fredags kväll. Då vann Maglehem med 14–12. Foto: MArk HAnlon
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