
Året som gÅtt  2013

Kastreringsbussen – som kastrerar vilda katter som ett alternativ till avlivning – är på besök hos Rita Olsson i Bollerup.  
Veterinären Todd Anna Johansson kastrerar, vaccinerar och märker katterna.  

Den 23 mars åkte ”Mamma Mu”, det vill säga Hanna 
Petersson  och Titti Östergaard, Österlenmästerskapet  
i  slalom – ett soligt inslag i en vinter som liksom aldrig ville ta 
slut. Foto: SpriSSe NilSSoN

Den 1 mars presenterade M-kommunalråden Magnus Björk-
man och Anders Jonsson sina tankar på en Österlenkom-
mun. Men sedan har det varit ganska tyst om frågan – där 
Moderaterna och Socialdemokraterna i Tomelilla har olika 
åsikter. Foto: SpriSSe NilSSoN

Sean Banan lockade rekordpublik till Barnens dag på Tosse-
lilla lördagen 25 maj. Och YA:s reporter Emma Lawesson 
överraskades av en Banan-puss. Foto: SpriSSe NilSSoN

Månslundabon Joel Brage pratade vindkraft med Carl 
 Piper under ett dialogmöte om Högestads vindkraftplaner 
i  Andrarum i början på juni. Senare på året jublade traktens 
vindkraftmotståndare när sonen Fredric Piper berättade att 
man lagt ner planerna. Foto: SpriSSe NilSSoN

Årets mest smaklösa bild? Eller en av de roligaste? Åsikterna 
gick liksom de beryktade rumphalvorna isär när det gällde 
bilden från LRF:s kobingo i Kumlaberg i mitten av juli. En bild 
i rätt ögonblick var det i alla fall. Kon hette nr 2078 och det 
 hela ägde rum i ruta 57. Foto: SpriSSe NilSSoN

Den 5 mars spårade länsstyrelsens rovdjursexpert Bertil 
Nilsson varg i Sillaröd. Under sommaren var det åter varg-
besök i trakten, den gången med en hel del slagna får som 
 resultat. Foto: Mark HaNloN

Annie Johansson Ekelin och Linnea Olsson ledde intåget när 
körer från Tomelillabygdens församling repeterade en kör-
musikal den 27 oktober. Foto: Mark HaNloN

2013 i bilder

Moderatpolitikern Per-Martin Svensson, en gång i tiden 
tv-bonde, gjorde inte bara flera politiska utspel under året 
–  liksom flera andra politiker agerade han mannekäng under 
seniorveckan i Tomelilla i början av oktober.

Foto: aNette SjöStraNd
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89 Den USA-utbildade 
filmaren Daniel Ekberg 

från Brösarp skapar en spektaku-
lär filmtrailer. 
Detta inför det traditionella is-
hockeymötet mellan grannbyarna 
Brösarp och Maglehem.

88 Europas bästa bana för 
radiostyrd bilsport an-

läggs på Svampabanan.  
En amerikansk expert är på plats i 
Tomelilla och styr upp projektet.

87 Fotbollsmagikern och 
landslagsmannen i fut-

sal avgör Blentarpscupen  
Kristian Legiec, vem annars, domi-
nerar och avgör finalen mot Prespa 
Birlic i förlängningen när BW 90 
vinner den stora i inomhuscupen i 
fotboll.
 

86 Den landslagsmerite-
rade tungviktsbjässen 

Sebastian Lönnborn har inte 
brottats för Marsvinsholms IF på 
över tio år. Nu återvänder han för 
att vara med i nysatsningen Mar-
svinsholm/Pan i elitserien.

85 Fredrik Holgersson från 
Ystads volleybollklubb 

tar NM-silver i U19-klassen i 
beachvolleyboll.  
Detta tillsammans med parhästen 
Linus Ekstrand, Falköping. 

84 Inför debutsäsongen i 
fotbollens division 2 är 

det stor spelaromsättning i BW 90. 
Bland annat knyter man två ghana-
ner till sig, målvakten Paulinus och 
målskytten Kojo. 

Guldjubel och 
hockeyfeber

Svenska mästare! YIF:s A-lag har inte varit i SM-final på över 20 år. Men klubbens A-pojkar fick guldjubla i våras. 

83 IFK Ystads ungdoms-
landslagsmålvakt Niclas 

Kraft lämnar sin moderklubb 
och går till IK Sävehof.

82 Medel- och långdis-
tansstjärnan Amanda 

Lönnqvist från Ystad drar itu 
korsbandet. 
Olyckan sker när hon spelar hand-
boll i skolan. Amanda får hela 2013 
spolierat.

81 Brantevik/Rörum vinner 
populära Kamratcupen 

i inomhusfotboll. Detta efter 
finaleseger över IFK Simrishamn. 
Sedermera byter klubben namn till 
Österlen FF.

80 Ystad tennisklubb av-
ancerade till division 1 

med sitt herrlag och slutade på 
en snygg andraplats.  
Damlaget har kämpat i toppstriden 
i division 2. YTK har också än en 
gång arrangerat stortävlingen 
Swedish Ladies Ystad.

79 Tomelillabaserade bow-
lingklubben Team Ystad 

tar steget upp i division 1.

78 Philip Nilssons ångrar 
sig. Kantspelaren avtack-

as först för lång och trogen tjänst i 
YIF-handbollen. Men svänger 180 
grader och väljer att stanna kvar 
ytterligare en säsong. 

77 IFK Ystad vinner en pre-
stigeseger över Ystads 

IF, när lagen möts i en tränings-
match i Österporthallen. 21–20 till 

IFK slutar matchen. Överraskande. 

76 Handbollsspelaren Lin-
nea Månsson från IK 

Pandora, Ystad, bestämmer sig för 
att elitsatsa i Eslövs IK.

75 Det blir skilsmässa på 
damsidan, när Ystads 

IF och IK Pandoras gemensamma 
handbollslag delar på sig.

74 216-centimeterman-
nen Carl Engström, som 

spelar universitetsbasket för Ala-
bama, har skadat ett korsband och 
är hemma i Ystad för att  
rehabträna.

73 Tre Kronors VM-guld-
coach Pär Mårts kom-

mer till Brösarp och inspekterar 
den gamla hockeyrinken.

72 Ystads Idrottsjourna-
listers Klubb delar ut 

priser.  
Motocrossföraren Filip Bengtsson 
väljs till Årets idrottare, YIF:s Lukas 
Nilsson blir Årets handbollstalang 
och gymnastiktränaren Roxanne 
McGowan, GK Splitt, får ledarpriset.

71 YIF:s A-pojkar blir svens-
ka mästare efter finalse-

ger mot Sävehof.  
Inte mindre än fem YIF-spelare 
kommer med i All star team. YIF:s 
B-pojkar tar brons. Den ljusnande 
framtiden är (snart) här! 
70 Elin Mårtensson blir SM-femma 
på 200 bröstsim och får en plats i 
den svenska EM-truppen. Sjöbotje-
jen, som haft en skadefylld säsong, 

slutar sedermera på 28:e plats på 
EM.

69 Ystadskillen Johan 
Nielsen från Ystad gör 

en musikvideo inför play off-
matcherna mellan Sverige och 
Portugal. ”Ibra Anthem” blir stor 
på sociala medier och får många 
visningar på Youtube.

68 Ystads IF-ledarna Mats 
Engblom och Basti 

Rasmussen väljer att inte ta ut 
sin stjärna Jim Gottfridsson till 
bortamatchen mot Aranäs. Ett 
disciplinstraff sedan Gottfridsson 
dröjer sig kvar för länge vid ett be-
sök i Flensburg. Gottfridsson tar sitt 
straff men ångrar sig inte.

67 Sövestadstjejen Caro-
line Jönsson, som spelar 

i Umeå IK, avslöjar att årets 
säsong blir hennes sista som 

målvakt på hög nivå.  
I framtiden ska den förra världs-
målvakten satsa på psykologyrket. 

66 För första gången på 
många år ställer sydös-

tra Skåne inte upp med ett enda 
kvinnligt damlag i innebandyns 
seriespel.  
Varken FBC Ystad, Skurups IBK eller 
FC Cimrishamn har längre något 
damlag. En trist utveckling i en 
sport som närmast exploderade i 
popularitret för ett antal år sedan.

65 Volleybolltjejen Stina 
Rix från Ystad är bara 16 

år men gör massor av landskam-
per i både U 17 och U 19-lands-
laget. U 19-landslaget blir bland 
annat tvåa i de nordeuropeiska 
mästerskapen. YVK vinner också 
två SM-guld på ungdomssidan 
genom klubbens 17-årstjejer och 
15-årskillar.

Skilsmässa 
”Det blir 
skilsmäs-
sa på dam-
sidan, när 
Ystads 
IF och IK 
Pandoras 
gemensam-
ma hand-
bollslag de-
lar på sig.”
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Experten Joey Wolters Christiansen från USA styrde upp projektet kring den radiostyrda bilbana som 
har anlagts på Svampabanan i Tomelilla. Foto: sprisse nilsson  

Den årliga ishockeymatchen mellan Brösarp och Maglehem avgjordes under perfekta förhållanden en vinterkväll i början av året. 
Vissa spelare passade också på att styrka sig med ”sportdryck”. Foto: Mark Hanlon

”Det är bara 
guld som gäl-
ler. Vi har 
väldigt bra 

chanser att lyckas. Vi 
har en stark och bra 
trupp så det ska nog gå 
vägen.”
Simrishamnskillen Alexander Blomqvist i 
Malmö FF visade sig ha fog för den allsvens-
ka optimism han uttalade redan i mars.

 

”I dessa tider är det an-
nat som gäller. De pra-
tar knappt med var-
andra. De sitter med 
twitter, sms och face-

book, helt nedsjukna i 
sina mobiler.”
Tränaren Kristoffer Malmberg beskriver 
läget i YIF-bussen på väg hem efter USM-
guldet i Norrköping.

”Killarna har fått prova 
på att skjuta på mig och 
som gammal målvakt 
kan jag garantera att jag 
i tio fall av tio hellre mö-
ter en fri fotbollsspelare 
än en fri handbollsspela-
re. De skjuter ju ruggigt 
hårt...”
YIF:s nye handbollsordförande Peter Kozma.
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SM i sidvagnscross avgjordes på motorbanan i Skivarp. Foto: Mark Hanlon

I Brösarp går 
det utför på 
gräs och snö
64 Inför säsongen 2012 var 

Svenstorps IF en klubb på de-
kis med en hotad verksamhet.  
2013 avancerade både herrlaget och 
damlaget i seriesystemet. Starkt jobbat på 
planen – men ännu mer utanför planen!

63 Förre storspelaren Robert 
”Knirr” Andersson blir ut-

tagen i Bengan Boys som ska möta ett 
världslag i början av 2014.  
Knirr går in i laget som högernia. Jippo-
matchen kommer att spelas i Halmstad.

62 Inte mindre än fem YIF-
spelare är med i det svenska 

U17-landslag som vinner brons vid 
ungdoms-OS i Holland. De fem är Emil 
Hansson, Johan Dahlin, Lukas Nilsson, 
Adde Björkman och Linus Andersson.

61 Flera tusen åskådare besöker 
Tomelilla MK:s  Folkracetävlingar 

och Svampafestivalen blir en stor succé.

60 Pär Mårtensson från Brösarp 
är psykolog och mental råd-

givare i Tre Kronor, som vinner VM-guld. 
”Utan honom hade det aldrig gått” säger 
förbundskapten Pär Mårts.

59 Under några sommardagar 
arrangerar Ystad segelsällskap 

SM i nordisk folkbåt. 
Tävlingarna sätter en tydlig prägel tillva-
ron i småbåtshamnen.

58 Brösarpsborna Magnus Sku-
lason vinner två guld och 

Josefin Birkebro ett guld när VM i is-
landsridning avgörs.

57 Lunnarps BK fortsätter att 
utvecklas och går upp i fotbol-

lens division 4. Där får man 2014 möta 
”storebror” Tomelilla IF. 

56 Skivarps motorklubb arrangerar 
SM i sidvagn och quad. Dock 

utan några lokala framgångar.

55 Ystad Skytteklubb arrangerar en 
landskamp mellan Sverige och 

Danmark i gevärsskytte.

54 Karateveteranerna från Ystad 
KK gör VM-succé. 

Kenny Fransson och Yvonne Axling, vinner 
båda guld vid veteran-VM i italienska Alba. 
Lotta Åberg tar silver.

53 Erica Sjöholm från Sjöbo, vinner 
Göteborg Simmet i öppet vatten 

och tar plats i landslaget i denna kategori 
av simning.

52 Alexander Jersgren, Marsvins-
holms IF, tar brons i seniorernas 

74-kilosklass vid brottnings-SM i Kiruna.

51 Rydsgård/Skivarp blir Sveriges 
sämsta division 4-lag på damsi-

dan med noll poäng och 3–113 i målskill-
nad på 14 matcher...

50 Dubbla skidfester arrangeras i 
Brösarp. Österlenmästerskapen 

i slalom arrangeras en fantastisk vinterdag 
i Ornahögsbacken. Mitt i sommaren i när-
mare 30-gradig värme är det dags för nästa 
skidfest. Brösarps Alpina Skidklubb står 
som värd för inofficiella SM i grässlalom.  
Arrangemanget väcker både uppmärksam-
het och munterhet runt om i landet.

49 Tomelillas racingstjärna Jimmy 
Eriksson tar ett kliv i karriären 

när han skriver på för det engelska GP3-
stallet Status Grand Prix.  
Efter förra årets seger i Formel 3 blir årets 
säsong dock inte alls lika lyckosam och Er-
iksson tar inte någon poäng i GP-serien.

Benga Boys
”Förre stor-
spelaren Ro-
bert ”Knirr” 
Andersson 
blir uttagen i 
Bengan Boys 
som ska möta 
ett världslag 
i början av 
2014”.

Foto: spreisse nilsson
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Inofficiella SM i grässlalom avgjordes i Brösarp. Med risk  för gräsfläckar på knäna! På lilla bilden är det en Thomas Wassbergkopia som åker slalom på riktig snö Foto: Johanna Wallin

Fredrik Ahl  jublar efter ett av sina mål. Sydöstra Skånes kanske bästa fotbollsspelare valde att gå till Hammenhögs IF. 

48 Stjärnryttaren Lisen Bratt 
Fredricson säljer sin OS-

häst Matrix till en argentinsk OS-
ryttare.  
Senare på året deklarerar Lisen att hon 
tar time out från sin egen elitsatsning.

47 Skurups AIF:s damlag möter 
allsvenska Vittsjö i svenska 

cupen – och åker på en fotbollslektion 
som sent ska glömmas. 0–11!

46 SoGK Charlo anlägger en 
konstgräsplan på Charlot-

telunds idrottsplats. Det blir den 
andra i konstgräsplanen i Ystads kom-
mun. Ska invigas i januari 2014.

45 Maja Olsson, Spjutstorps IF, 
och Mattias Andersson, Lun-

narps BK, vinner de sydöstkånska skyt-
teligorna i fotboll. Båda tillhör lag som 
avancerar ett steg i seriesystemet.

44 Skivarps GIF tilldelas  
77 012 kronor av Svenska 

spel. Detta sedan massor av spelkun-
der kryssat för klubben varje gång de 
lämnat in ett tips. Skivarp är i det här 
avseendet en av de mest populära 
klubbarna bland ett par tusen i Skåne.

43 Fredrik Ahl, dominant spe-
lare för Österlen FF i division 

3, väljer att trappa ner sin egen sats-
ning och blir spelande tränare i divi-
sion 6-klubben Hammenhögs IF.

42 Hammenhögs manliga 
konstsimmare tar ett över-

raskande VM-silver i Paris

41 De förra Tomelilla IF-killar-
na Johan ”Sune” Svensson 

och Robin Nilsson skriver på för 
Gefle IF i fotbollsallsvenskan som 
spelare respektive hjälptränare.
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