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BANA NUMMER 18 PÅ    äventyrsgolfen  i Sövde har fått smeknamnet ”helveteshålet”, eftersom det enligt ägaren René Egeriis är väldigt svårt att pricka.   FOTO: ANJA DEGERHOLM

Eliten tar ut svängarna i SM
 
 SIDAN 4

Det händer under veckan
 SIDAN 2

Öppna trädgårdar i helgen
 SIDAN 8

Ta ton på vandring i naturen
För den som gillar att sjunga och att vara ute i naturen är sångvandringarna 
i Starrarp den perfekta kombinationen. SIDAN 2SIDAN 2

 SIDAN 6

Äventyrligt 
på golfbanan

”Vilken syn””Vilken syn”
Pauline Bengtsson om sin spegelbild 
efter besök av små blodsugna kryp. 
 SIDAN 2
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SLALOM PÅ GRÄS.  Alpi-
na stjärnor fast på gräs. I 
Brösarps backar går det 
mest utför. I alla fall för 
Brösarps alpina skidklubb 
som arrangerar grässla-
lom för andra året i rad.

Fabian Rimfors är skidåka-
ren som en dag satt på bus-
sen på väg till jobbet i Kristi-
anstad. När han tittade upp 
mot Brösarps backar, som så 
många gången förr, fi ck han 
plötsligt ett infall. Tänk om 
han skulle kunna få med sig 
skidklubben och arrangera 
slalom på gräs. En sport som 
är stor utomlands men som 
defi nitivt inte samlat några 
större skaror i Sverige.

– Jag började googla i tele-
fonen och såg att sporten 
var stor i Centraleuropa och 
dessutom så hålls ett VM 
vartannat år, berättar Fabi-
an Rimfors som i skrivande 
stund håller på med förbere-
delserna inför tävlingarna.

Man kan ställa upp som 
lag eller köra individuellt. 

Tidigare alpina juniormästa-
rinnan, Paulina Grassl, som i 
vintras debuterade i alpina 
landslaget för seniorer, del-
tog och kom på andra plats 
när Brösarps alpina skid-
klubb arrangerade tävling-
arna på gräs förra året.

Inte enbart proffs
Men tävlingarna är öppna 
för alla.

– Även om man är en van 
skidåkare betyder det inte 
att man är en stjärna på gräs. 
Innan man vänjer sig känns 
det annorlunda. Som att ha 
pansarvagnar under fötter-
na. Men ganska så snabbt 
suddas skillnaderna ut, 
säger Fabian Rimfors som 
själv deltog 2012 när den 
första tävlingen i Brösarp 
gick av stapeln.

I år håller han sig utanför 
tävlingarna.

– Jag sätter ju banan, skrat-
tar han.

Fabian Rimfors kommer 
från en skidåkarfamilj. Hans 
gammelmorfar, Olle Rim-

fors, var mannen som till-
sammans med Sigge Berg-
man tog utförsåkningen till 
Sverige 1934 genom boken 
”På skidor i Alperna”.  En bok 
som bygger på deras alpina 
skidstudier i Hannes Schnei-
ders berömda skidskola i St. 
Anton am Arlberg under två 

månader 1934. Under stu-
dieresan tävlar Rimfors ock-
så för Sverige vid alpina VM i 
St Moritz där han hamnar på 
37:e plats i slalom och 39:e 
plats i störtlopp.  

Dagen börjar med ett kval 
och till eftermiddagens 
utslagsfi naler. Men även i 

kvalet kan man vinna ett 
pris. Bästa tid tilldelas antin-
gen ett lag eller individ.

– Vill man ställa upp i lag 
går det. Då beräknar vi en 
snittid och snabbaste laget 
tar hem ett par grässkidor 
från tillverkaren Christian 
Balek. Annars är det de indi-
viduella tiderna som gäller 
för att kvalifi cera sig till fi na-
len, säger Fabian Rimfors.

Anmälan på plats
Förra årets vinnare var 
Edvard Nord från Torsby 
skidgymnasium. I år tror 
Fabian på fl er starter än för-
ra året.

–  2012 hade vi 30 starter 
vilket var många med tan-
ke på att vi roddade ihop 
tävlingen på några veckor. 
I år är vi mycket mer för-
beredda och har redan 30 
föranmälda.

Har man egen hjälm, pjäx-
or och stavar tar man med 
det samt kontanter. Har 
man ingen utrustning lånar 
man på plats.

– Det går bra att anmäla 
sig precis innan kvalet. Men 
vi kan ta in högst 25-30 per-
soner till så först till kvarn..., 
säger Fabian Rimfors.

Kvalåkningen inleds klock-
an 10.00 på fredag.Varje del-
tagare har två kvalåk på tid 
men bara det snabbaste räk-
nas. De 15 snabbaste åkarna 
är kvalifi cerade till fi nalerna 
plus ett ”wild card” som lot-
tas ut bland övriga åkare. Du 
kan samtidigt tävla i lagform 
som till exempel klubb eller 
by. För att bilda lag krävs 
minst tre deltagare. Fina-
lerna körs som parallellsla-
lom och det är först ner som 
gäller.

Det går gräsligt utför för 
Brösarps alpina skidklubb

PAULINA GRASS  under förra årets SM i Brösarp, tidigare juniorvärldsmästare i slalom och som gjorde debut för Sverige i alpina världscupen.  FOTO: EMLIA OLOFSSON.

FABIAN RIMFORS  är aktiv inom Brösarps alpina skidklubb och 
står bakom SM i grässkidor på fredag.   FOTO: MATTIAS PEDERSEN

PAULINE
BENGTSSON

pauline.bengtsson@lokaltidningen.se

För mer informa- ■

tion:  www.ornahog.se eller 
Facebook: Brösarps alpina 
skidklubb


