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GöteborG
Viridis Skurups seger i går-
dagens Gothia Cup-spel gör 
att laget har goda chanser 
att nå A-slutspelet i P13-
klassen.

Rosaskrudade Viridis in-
ledde som bekant med 0–1 
mot tyska Segeberg i förr-
går men kom igen storsti-
lat mot Nol/Ahlafors i går 
där det blev vinst med 2–0 
efter mål av Philip Böös-

Karlsson och Oliver Rydén.
Därför ligger laget på an-

dra plats inför dagens av-
slutande gruppspelsmatch 
mot franska Pitray-Olier 
Paris. 

Ett oavgjort resultat skul-
le ta både Viridis Skurup 
och fransmännen vidare.

För Öja FF ser det aning-
en tyngre ut. P14-laget rå-
kade ut för sin andra raka 
förlust, 0–2 mot Älmhult, 

och har ännu inte gjort nå-
got mål.

Förhoppningsvis kom-
mer islossningen i dag i den 
sista matchen mot ameri-
kanska Austin Lonestars 
men chansen att nå A-slut-
spelet är redan borta.

Öjas P15-lag tog poäng 
mot argentinska Tucuman 
i premiären men föll med 
1–0 mot Österåker i går. 
Chans till avancemang till 

A-slutspelet finns emel-
lertid fortfarande men då 
måste det bli seger i dag 
mot portugisiska Cova da 
Piedade samtidigt som Öst-
eråker och Tucuman spelar 
oavgjort.

I så fall tar Öja andraplat-
sen i kraft av bättre mål-
skillnad än Österåker.

Fredrik SörenSSon

De ä bar å åk i Brösarp

– Det är inte helt ovanligt 
med grässlalom utomlands 
men i Sverige är vi den 
enda klubb som arrangerar 
en tävling på gräs, säger in-
itiativtagaren Fabian Rim-
fors i Brösarps alpina skid-
klubb, BASK.

Förra året uppmärksam-
mades arrangemanget vida 
utanför sydöstra Skånes 
gränser och uppståndelsen 
kring årets tävling har va-
rit stor.

– I fjor kom vi på idén 
ganska sent men inför i år 
har vi haft gott om tid på 
oss, vilket medfört att vi 
kunnat förbereda oss bätt-
re och knyta till oss fler och 
större sponsorer. Nu när 
det är andra året är det 
lite av upp till bevis för oss, 
fortsätter Rimfors.

Tävla i mobilen
Inför fredagens tävlingar 
har idérikedomen sprud-
lat, vilket inneburit ett par 
nyheter. Bland annat ska 
det genomföras en lagtäv-
ling också vid sidan av den 
individuella tävlingen.

Men inte bara det. Utan 
att ens vara på plats går det 
att vinna skidutrustning i 
form av ett par grässkidor.

Fabian Rimfors förkla-
rar:

– Det finns en app som 
man kan ladda ner till sin 
mobil och med den är tan-
ken att man ska ladda upp 
en filmsnutt där man på ett 
roligt sätt presenterar sin 
grässkidsabstinens. Sedan 

kan de som har appen rösta 
fram det bästa klippet och 
vinnaren får ett par grässki-
dor. På så sätt behöver man 
inte ens vara på plats i Brö-
sarp för att kunna vinna.

En av åkarna som kom-
mer är fjorårssegraren Ed-
vard Nordh, Linköping, lik-
som Hanna Westman, Vån-
ga, som har meriter från 
juniorlandslaget och har 
blivit svensk juniormästa-
rinna i slalom. Dessutom 
kommer åkare med erfa-
renheter från telemarks-
landslaget.

– Det är först och främst 
tänkt att det ska vara kul 

för alla men jag skulle tro 
att de så kallade elitåkar-
na skärper sig när det drar 
ihop sig till finaler. De vill 
nog inte tappa ansiktet.

Det är ingen garanti att 
man är duktig på grässla-
lom bara för att man har 
vana att åka på snö.

– Jag minns en tioårig 
tjej från förra året som kör-
de långsamt och försiktigt 
och hon slog faktiskt flera 
killar som satsade för hårt, 
grenslade portar och tving-
ades börja om.

Kvalet i Ornahögsbacken 
genomförs klockan 10–12 
på fredag. Efter lunch, med 

start klockan 13, är det dags 
för finalpasset, där vinna-
ren, förutom äran, vinner 
ett presentkort på en skid-
resa värt 5 000 kronor al-

ternativt ett par grässkidor.
De 15 snabbaste åkarna 

från kvalet plus ett wild 
card går vidare till finalpas-
set, där direktutslagning 
tillämpas. Det blir alltså åt-
tondelsfinaler, kvartsfina-
ler, semifinaler samt brons-
åk och final.

De senaste dagarna har 
folk i närområdet tillbring-
at på Kiviks marknad men 
Fabian Rimfors hoppas att 
folk dröjer sig kvar några 
dagar och tar tillfället i akt 
att beskåda Sveriges enda 
tävling i grässlalom.

– Det var 150 i publiken 
förra året men jag skulle 

tro att det blir fler i år. Det 
är många som är nyfikna. 
Det kommer att bli riktigt 
rafflande under finalpasset.

Pistmaskinen, det vill 
säga gräsklipparen, har gått 
för fullt och nu ska allt vara 
klappat och klart. 

TexT: Fredrik 
SörenSSon
fredrik.sorensson 
@ystadsallehanda.se

Fotnot: ”De ä bar å åk” är nam-
net på den kampvisa som det 
svenska skidlandslaget, med 
bland andra Ingemar Stenmark 
och Stig Strand, spelade in och 
gav ut på skiva 1976.

Brösarp. En unik 
företeelse i idrotts-
Sverige utspelar 
sig i Brösarp på 
fredag. För andra 
året i rad arrang-
eras nämligen det 
inofficiella SM i 
parallellslalom på 
gräs.

GrässlAlom

Så här såg det ut i Ornahögsbacken vid Brösarp när Sveriges enda grässlalomtävling genomfördes. På fredag är det dags för årets upplaga och succén ver-
kar given redan på förhand. Foto: Christian andersson/arkiv

Prestige
”Det är först och 
främst tänkt att det 
ska vara kul för alla 
men jag skulle tro att 
de så kallade elitå-
karna skärper sig när 
det drar ihop sig till fi-
naler. De vill nog inte 
tappa ansiktet.”
Fabian Rimfors

skurup slog ut rydsgård 
efter straffdramatik
Skurup
Skurups kommunmäster-
skap inleddes med en liten 
knall när Skurups AIF slog 
ut Rydsgårds AIF med 10–9 
efter straffar. Efter 90 mi-
nuter var det oavgjort 1–1.

– Alldeles för låg nivå på 
vårt spel, utan att för den 
skull förringa Skurups in-
sats. De gjorde det bra med 
sina omställningar, sa RAIF-
tränaren Thomas Jernberg.

Rydsgård tog ledningen i 
mitten på första halvlek på 
ett långskott från Hampus 
Svensson. Skurups kvitte-
ring kom i mitten av andra 
när Bogi Einarsson nickade 
in en frispark.

Rydsgård hade mest boll 
men spelade alldeles för 
plottrigt och omständligt. 

I kväll spelas den andra 
semifinalen, Skivarp–Jans-
torp. (YA)
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