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Åkare av alla typer gjorde 
upp i Sveriges sydligaste 
alpina mästerskap i Brösarp

Österlen är känt för 
mycket men kanske 
inte så mycket för de 
lysande möjlighe-
terna till utförsåk-
ning. Men i lördags 
hölls det första Öster-
lenmästerskapet i sla-
lom i lördags.

Platsen var den 
fruktade pisten i en av 
backarna i Brösarp 
och 34 åkare kom till 
starthytten.

– Det här är vår 
motsvarighet till 
Skutskjutet i Åre. Men i stället 
för störtlopp kör vi slalom och 
här vinner man äran i stället för 
en ny Audi som i Åre, skrattar 
Fabian Rimfors från Brösarps 
Alpina Skidklubb.

Kul i kylan
Idén till mästerskapet dök upp i 

samband med den långa vintern.
– Vi trodde att säsongen var 

slut för länge sen men då gick 
vintern in i en andra andning 
och den sista tiden har klass 
2-varningarna haglat över Öster-
len. Och eftersom så många gick 
runt och klagade på vintern så 
tänkte vi att vi gör något kul för 

hela byn, säger 
Fabian och vips 
var Österlenmäs-
terskapet i slalom 
uttänkt.

En hel del av 
åkarna som kom 
från snart sagt hela 
Skåne var utklädda 
– såväl påskkär-
ringar som Gustav 
Vasa sågs svischa 
ner för pisten i jakt 
på segern.

Fruktad pist
Pisten ja, backen är lite styvt 

120 meter lång och stoltserar 
med en högsta fallhöjd om 27 
meter.

– Den är liten men naggande 
god.

Om vintern är lika lång och 
snörik nästa år kan du som mis-
sade helgens Österlenmäster-
skap se fram mot en ny chans. 
Orkar du inte vänta finns alltid 
möjligheten att prova backen  
i sommar då Brösarps Alpina 
Skidklubb fixar nästa tävling.

– Ja, då blir det inofficiellt SM 
i grässlalom!

Magnus Andersson
magnus.andersson@kvp.se

I skuggan av alpina SM i Funäsdalen avgjordes ett lika 
rafflande drama i Skåne i helgen.

Över 30 åkare i olika klasser kämpade för att ta sig ner 
för den fruktade pisten i Brösarp när Österlenmästerskapet 
i slalom hölls för första gången.

– Det kom folk från hela Skåne, en riktig folkfest, säger 
Fabian Rimfors från arrangörsstaben.

SE UPP I BACKEN

Mästerskapets yngste 
deltagare Leo Rimfors 
laddar innan start. 

koBent SkideSS. En förrymd Österlenko från Bregottfabriken kastade sig ut i den fruktade pisten. Många av åkarna var utklädda dagen till ära.  Foto: Marie-Louise VogeL

alpint centrum. Sekretariat, tävlingscentral och kiosk. Allt får plats i en gammal äppellåda.

Peter Andersson visade 

landslagsklass i backen. Gustav Vasa och segraren 
Erik Blomqvist.

Klipp ut och ta med kupongen till butiken!
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Köp fyra Triss för 120 kr, 
få en extra Triss på köpet!
(Värde 30 kr. Gäller 25 mars–8 april)

Gäller hos: Svenska Spels samtliga spel- & lottombud

Erbjudandet gäller mot inlösen av kupong vid köp av 4 Triss á 30 kr, för totalt 
120 kr. Du får då 1 Triss på köpet (värde 30 kr). Gäller hos AB Svenska Spels 
samtliga spel- & lottombud.  Gäller endast vid ett köptillfälle under perioden 
25/3–8/4, 2013. Till butiken: inlöses av Kuponginlösen AB.
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Köp fyra Triss, få en 
extra Triss på köpet!


