
MALMÖ

Galoppen är utkas-
tad från Jägersro,
men kan komma att
stanna i krokarna än-
då. I kriget mellan
Skånska Fältrittklub-
ben och Skånska
Travsällskapet har
nämligen ATG klivit
in som framgångsrik
medlare.

Ännu ett kapitel harskri-
vits i dramat kring Skåns-
ka Travsällskapet och
Skånska Fältrittklubben.
Men först en snabbupp-
datering på vad som tidi-
garehänt: Fältrittklubben
sa upp sitt avtal med
Travsällskapet, som i sin
tur direkt kastade ut ga-
loppsporten från Jägers-
ro. Planerna på att bygga
en ny 1 400-metersbana
där galoppbanan idag är
placerad var, och är, långt
gångna.

Då menar Fältritt-
klubben att deras upp-
sägning av avtalet inte
alls var någon uppsäg-
ning, åtminstone inte ju-
ridiskt. Travsällskapet
fnös åt galoppentusias-
terna. Som svarade med
att ta till jurister och dra
fallet till domstol.

Fram tills nu har ATG,
AB Trav och Galopp,
övervakat dispyten täm-
ligen avvaktande. I rollen
som ”medlare” har spel-
företaget, tillsammans
med ST, Svensk Trav-
sport, klivit in som med-
lare - med gott resultat.

- Ambitionen är att
finna nya lösningar för
fortsatt samverkan mel-
lan travoch galopp på Jä-
gersro, säger ATG:s ord-
förandeMats Denninger.

Således kan en rättslig
process mellan parterna
undvikas. Det innebär
dock inte att de kommer
att samarbeta, som tidi-
gare. Tvärtom.

- ATG, Skånska Trav-
sällskapet och Skånska
Fältrittklubben är över-
ens om att ett utred-
ningsarbete snarast be-
höver sättas igång för att
klarlägga en lång rad frå-
gor som rör såväl teknik
och design som fastig-
hetsfrågor, finansiering,
driftsekonomi och tidta-
bell för genomförandet
av ett sådant projekt. En
sådan utredning genom-
förs under hösten 2012.

Vad det i praktiken
betyder är oklart, men
sedan tidigare har
Husiefältet nämnts som
plats för ny galoppbana.

Christoffer Ekmark

ATG
medlar
i tvist

SPORT
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BRÖSARP
Skidstavar, skidor, pjäx-
or och slalom. Allt
fanns utom snön. Det
stoppade ändå inte Brö-
sarps Alpina skidklubb
att köra ett slalomder-
by på gräs.

– Vi vill ju kunna åka
på sommaren också,
menar arrangören Fabi-
an Rimfors.

Varm choklad byttes mot
äppelmust och snön mot
gräs. Gårdagens slalom
tävlingar i Brösarp blev en
succé. Publiken fick i går se
SM i grässlalom under
sommarsolen. Stämningen
var på topp när tävlingen
drog igång.

– Det viktigaste i denna
tävling är ju inte att vinna
utan att ha kul. Vi har tänkt
göra detta till en tradition.
Folk som gillar skidåkning
kan få ses en gång på som-
maren, säger Fabian Rim-
fors.

Allting började med en
skidresa till Rumänien i
början på 70-talet. Då bil-
dade en grupp entusiaster
Brösarps Alpina skidklubb.
Tio år senare inviger
skidklubben sin replift och

egna hemmabacke på Or-
nahög i Brösarp.

– Det är en gammal för-
ening. Detta är första gång-
en vi provar arrangemang-
et med grässlalom och än
så länge är det långt över
mina förväntningar, säger
Fabian Rimfors.

Under förmiddagen fick
folk prova på hur det är att
åka slalom på gräs och se-
nare på eftermiddagen var
det dags för derby i paral-
lellslalom. Först i mål går
vidare till nästa omgång. 

Paulina Grassl, 18 år blev
tidigare i år svensk mästare
i parallellslalom. Hon var
en av de som tagit sig till
Brösarp för att tävla och
testa skidåkning på som-

maren.
– Det kändes bra. Ski-

dorna är lite annourlunda
och känns som pansarvag-
nar under fötterna. Det är
alltid skoj att testa något
nytt, säger Paulina Grassl.

Paulinas pappa, Helmut
Grassl är något av en pion-
jär inom grässkidåkning
och åkte första gången för
30 år sedan.

– Principen är den sam-
ma som vanlig slalom fast
något trögare och tyngre i
svängarna, säger Helmut
Grassl.

Både far och dotter tog
sig till final. Edvard Nord
från Linköpings alpina
klubb vann dock över Pau-
lina i finalen i den allmän-
na klassen. Och i den stora
finalen ställdes Helmut
Grassl mot arrangören Fa-
bian Rimfors. 

– Helmut vann med me-
ter före mig. Hans gamla
takter sitter kvar, säger Fa-
bian.

Blev det någon 
afterski?

– Tyvärr började det reg-
na efter tävlingen så det
blev inget, skrattar Fabian
Rimfors.   

Ian Brenna-Lund

Sommarslalom i Brösarp
■ SLALOM. SM i slalom avgjordes på landsbygden i Skåne

DET VIKTIGASTE
MED DENNA TÄV-
LING ÄR INTE ATT
VINNA UTAN ATT
HA KUL.

Skidorna behandlas med antingen matolja eller siliconspray innan åkningen som smörjningsmedel, menar Fabian Rimfors. Här åker Paulina Grassl sitt an-
dra heat i tävlingen och det gick fort på sina ställen så se upp i backen! FOTO: EMILIA OLOFSSON

Publiken njöt av skidåkning i sommarvärmen. Många hade
letat sig hit för att titta på tävlingen. FOTO: EMILIA OLOFSSON

Paulina Grassl gjorde sin debut på grässkidor. Här är hon på
väg upp mot toppen. FOTO: EMILIA OLOFSSON


