
100 Ystadsmusiker gör populär 
EM-låt.

Ett kompisgäng från Ystad gör en 
svensk kamplåt inför fotbolls-EM i 
Polen/Ukraina. Johnny & Mackans 
EM-låt ”Sveriges pågar” gör stor 
succé på Youtube och många menar 
att den är betydligt bättre än den of-
ficiella EM-låten ”Vi mot Världen” 
med Neverstore.

99 ”Tysse” bjuds på drömresa till 
Barcelona.

Kjell ”Tysse” Andersson från Ystad 
har haft en tuff uppväxt och varit 
missbrukare under stora delar av 
sitt liv. Nu har han slagit in på en 
sundare livsstil och säger att det är 
fotbollen som fått honom att byta 
liv. Som en uppmuntran förverkli-
gar några barndomsvänner hans 
stora dröm att få komma till själv-
aste Camp Nou i Barcelona.

98 14-årig Ystadsjej spelar  
i U 18-landslaget.

Ystads VK:s Stina Rix är ett jättelöfte 
som svensk volleyboll kan komma 
att få stor glädje av framöver. Under 
året, innan hon ens hunnit fylla 15 
år, åker hon på landslagsläger och 
får senare debutera i U 18-lands-
laget vid en 8-nationersturnering i 
Italien.

97 Skurups innebandyklubb  
avancerar till division 2

Skurups innebandyklubb räcker inte 
riktigt till i toppstriden i division 3, 
men får en friplats i ”tvåan” sedan 
två klubbar dragit sig ur.

96 Almqvist försvarar SM-guldet 
i iaido.

Patrik Almqvist från Ystad, tävlande 
för Glimminge Budokan, imponerar 
när han tar sitt andra raka SM-guld 
i iaido. En sport som handlar om ja-
pansk svärdkonst och som sorterar 
in under kendoförbundet.

95 Bordtennistalanger i Sverige-
toppen.

Bordtennistalangerna Melker Nils-
son från Sjöbo BTK och Malin Nils-
son från Skurups BTK får represen-
tera Sverige vid olika sammanhang 
under året.

94 Joel Eriksson vinner  
kartingserie.

Kartingföraren Joel Eriksson från 
Tomelilla, lillebror till Formel 3-fö-
raren Jimmy, visar än en gång att 
han tillhör sportens framtid när 
han blir totalsegrare i den svenska 
SKCC-serien.
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NHL i Brösarp

93 Historisk hockeymatch spelas  
i Brösarp.

Det är 16 minusgrader när det spe-
las något så exotiskt som en ishock-
eymatch på utomhusrink på Österlen. 
Det är Brösarp som möter Maglehem 
i en match, arrangerad av byalagen.

92 Tre Ystadsspelare med i JVM-
laget i amerikansk fotboll.

Tobias Wiege, Olle Balksäter och Kevin 
Dillman är alla med i det svenska lag 
som spelar junior-VM i USA. Alla tilhör, 
eller har tillhört, Ytown Rockets.

91 Filip la Fleur tar dubla SM- 
medaljer i friidrott.

YIF Friidrott får inga svenska mästa-
re på ungdomssidan i år, men talang-
en Filip la Fleur vinner dubbla USM-
silver. 

90 Lukas Nilsson bäst i Sverige-
cupen.

Handbollstalangen Lukas Nilsson 
från YIF utses till turneringens bästa 
spelare när Skåne vinner Sverigecu-
pen i handboll.

89 Daniel Glifberg tar fem nya EM-
medaljer

Daniel Glifberg från Ystad ställer upp i 
EM för hjärt- och lungtransplanterade 
i Amsterdam. Han vinner fem medal-
jer i bordtennis, tennis och badmin-
ton och har nu sammanlagt tagit 19 
EM-medaljer!

88 Hemmabåt snabbast i Bornholm 
Runt.

Simrishamns segelsällskap har fram-
gångar vid årets uppsättning av Born-
holm Runt. Hemmabåten Gurgelbrän-
naren med Håkan Ahlgren som rors-
man segrar.

87TV-laget bjuder på fotbollsfest.
Med bland annat Thomas Ra-

velli, Özz Nujen och Patrick Ekwall i 
laget möter TV-laget ett hopkompo-
nerat lag från Ystad. 400 åskådare 
ser TV-laget vinna en underhållande 
match med 4–3.

86 Amanda Lönnqvist lämnar 
Ystads IF för MAI.

En av sydöstra Skånes största löparta-
langer, medel- och långdistanslöparen 
Amanda Lönnqvist lämnar YIF för att 
träna under Rizak Dirshe i Malmö AI.

85 Landslagstjärna gör comeback  
i KFUM Ystad.

KFUM Ystad i basket får meriterad 
förstärkning när Anette Möllerberg, 
som har gjort 87 landskamper, be-
stämmer sig för att göra comeback  
i division 2-laget. 

84 Ystads IF besegrar Guif i serie-
finalen.

I början av året ligger YIF och Guif 
på de två översta platserna i hand-
bollens elitserietabell. YIF vinner se-
riefinalen hemma i Österporthallen 
med 33–28 efter tio mål av Jim Gott-
fridsson.

83 Wemmenhögs Budoförening  
arrangerar NM.

För troligen första gången arrange-
ras ett nordiskt mästerskap i Skurups 
kommun. Det är Wemmenhögs BF 
som står som värd för veteran-NM i 
judo och ett öppet NM i kata.

82 Österlens BTK får en flygande 
ligastart .

Med två nya tonåringar i laget får Öst-
erlens BTK en flygande start på sä-
songen, när topptippade Halmstads 
BTK besegras med 3–1 i premiären. 
Bland annat åker Halmstads båda 
färska EM-silvermedaljörer på stryk 
i Jonebergshallen.

81 Rallyföraren Jocke Grahn vinner 
stor cup.

Rallyförararen Joakim Grahn från 
Simrishamns MK blir totalsegrare i 
svenska rallycupen, klass A 4WD.

80 Sjöbotjejen Mia Persson avgör 
amerikanskt collegemästerskap.

Fotbollsspelaren Mia Persson från Sjö-
bo IF avgör de amerikanska mäster-
skapen för collegelag, NAIA, och blir 
utsedd till turneringens mest värde-
fulla spelare. Hon representerar Lind-
sey Wilson College Blue Raiders från 
Columbia. I laget spelar även Sjöbo IF-
kompisen Cecilia Ekstrand.

79Hampus Söderlund slår pingisi-
konen Jan-Ove Waldner. 

Österlens BTK besegrar Spårvägen 
med 3–0 i Pingisligan. Hampus Söder-
lund slår en av Sveriges genom tiderna 
största idrottsmän, J-O Waldner. Gör 
man det måste man bara vara med på 
en sådan här lista. 

78 Skurups AIF vinner YA:s pojkfinal 
Glädjen är stor i Skurups AIF 

och rena ”tv-puckshögen” bildas efter 
4–1-segern mot Ystads IF i YA:s pojk-
cupfinal i fotboll.

77YA-sportens Peter Lindgren blir 
nerslagen på jobbet

I samband med OS i London testar 
Fredrik Sörensson och Peter Lindgren 
en del olympiska idrotter. Lindgren 
blir spektakulärt nerslagen av proffs-
boxaren Rastgar Ismaeeli och återvän-
der till redaktionen med fläskläpp och 
nyvunnen kunskap om boxning.

törstiga  
spelare 
”Vi kokade 
upp tio liter 
blåbärssop-
pa men det 
sa bara slurp 
så var den 
slut. Vi gick 
över till varm 
choklad och 
den går åt 
den också.”
Ing Britt Stenberg 
i Brösarps byalag 
hade fullt upp 
med att hålla 
spelarna varma i 
hockeymatchen 
mellan Brösarp och 
Maglehem. 

passande  
rubrik i Ya
”stina ska på 
rixläger.”
Slagkraftig rubrik 
i YA sedan volley-
bollspelaren Stina 
Rix kommit med 
till ett riksläger.

D et kan tyckas vara 
pretentiöst i över-
kant att samman-
ställa en lista på 100 

höjdare från vår lilla plätt av 
sportvärlden.

Jag menar, ett år går fort. 
Och vi lever i en relativt gles-
befolkad del av ett litet land-
skap. Vardagen präglas inte 
direkt av elitidrott.

När jag berättade om pro-
jektet, som ni kan ta del av på 
de närmaste tio sidorna, för en 
vän fick jag ett stort leende till 
svar: ”100 höjdare? Här? Då 
måste mitt straffmål mot Lö-
vestad komma med!”

De senaste veckorna har jag 
ägnat ganska mycket tid åt 
att läsa tidningar och reflek-
tera över sportåret som vi all-
deles strax lägger bakom oss. 
Försökt att minnas uttalanden 
som stuckit ut, händelser som 
berört. 

Jag kunde ha struntat i att 
sätta siffror framför händel-
serna. För hur värderar man 
en tavla i akvarell som fot-
bollsdrottningen Marta stäl-
ler ut i Bollerup under kon-
strundan mot ett SM-guld i ja-
pansk kampsport som Ystads-
bon Patrik Almqvist vinner?

Går det?
Naturligtvis inte.
Den här listan är ingen ran-

king av idrottsprestationer 
som kan mätas i tider, läng-
der, mål eller medaljer. Den är 
snarare ett subjektivt hopkok 
av citat, snackisar och iaktta-
gelser. Samt av en hel del goda 
idrottsprestationer.

Vad vi kan konstatera – trots 
att vi lever i en ibland bort-
glömd del av Skåne – är att 
här sker saker som ger avtryck 
långt utanför vårt eget områ-
de. Att det regnar in SM-med-
aljer; att den lokala talangfa-
briken går för högtryck: att vi 
levererar deltagare till olym-
piska spel.

Det är inte så pjåkigt.

Förresten kom straffmålet 
mot Lövestad inte med på lis-
tan.

Jag beklagar detta.
Men önskar alla Ett Riktigt 

Gott Nytt År!

KröniKa

Litet 
område 
– stora 
händelser

SportC2 måndag 31 december 2012
Ystads allehanda



det lokala sportåret 2012

”Riktig ishockey” är en exotisk företeelse i sydöstra Skåne. Men i mitten av januari 2012 spelades det hockey på den gamla uterinken i Brösarp, när Maglehems hockeyhjältar kom på besök...
 foto: Bass NilssoN

 ”Den som ger sig in i leken får leken tåla”, finns det ett ordspråk som heter. Det kan Peter Lindgren 
skriva under på. När YA-sporten testade OS-grenar under London-OS valde Lindgren att gå ett par 
ronder mot proffsboxaren Rastgar  Ismaeeli – och fick ordentligt på nöten... Bild: ChristiaN aNderssoN.

Vild glädje i Skurups AIF efter segern i YA:s pojkcup.  foto: alBiN BröNmark

Österlen BTK:s nyförvärv Hampus Söderlund slog Jan-Ove Waldner.  foto: Bass NilssoN
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