
Slalommästerskap i Brösarp
BRÖSARP. I dag, lördag, skrivs ett nytt stycke öster-
lensk idrottshistoria. Tidernas första Österlenmäster-
skap i utförsåkning ska avgöras. Det är Brösarps Alpi-
na Skidklubb som preparerat Ornahögs backe vid
Källagården i Brösarp och satt en bana för slalomtäv-
ling. Första åket startar klockan 11, det andra klockan
13. Anmälan ska vara gjord senast klockan 10.30.

– Folk i alla åldrar och alla stilar hälsas välkomna,
uppger ansvariga i arrangerande BASK och utlovar
priser i klasser för barn, damer, herrar, veteraner,
längdskidor/telemark och även till bästa utstyrsel. 

Tävlingen är öppen även för icke-österleningar.
Liftkort gäller som tävlingsavgift (medlem 40 kronor,
icke medlem 60 kronor). Backen är öppen för allmän
åkning fram till klockan 15 på lördagseftermiddagen.

– Det går inte att hyra skidor på plats utan man får
ta med sin egen utrustning. Kanske blir detta BASK:s
säsongsavslutning i Ornahög, en säsong som började
i december och som bjudit på många fina skiddagar. 

Deltagarna har fina förhållanden att se fram emot.
Enligt SMHI blir det sol och växlande molnighet.

SKURUP
Stora delar av den
svenska bordtennisens
”morgondagare” visar i
dag och i morgon upp
sig i Skurup Sparbanks
Arena. Det är årets lag-
SM för ungdomar som
ska avgöras. Sex svens-
ka lagmästare ska att
koras. Värdklubben
Skurups BTK har nöjet
att vara med i leken i en
av klasserna, F15, med
duon Malin Nilsson och
Smilla Lundstedt vid
bordet.

– Det är förstås kul att vi
har ett eget lag med i final-
leken, men vi har inga sto-
ra förväntningar på Malin
och Smilla. Jag tror nog att
de ska kunna vinna någon
match, men att ta medalj
blir svårt, spekulerar Ing-
var Persson, ordföranden i
Skurups BTK.

De skånska lagen är rela-
tivt få i detta lag-USM-fi-
nalspel. Skurups BTK är
med i F15, Eslöv har lag i
både HJ17 och DJ17, Kristi-
anstad i P13, Åstorp i F15
samt Rekord/Råå i HJ17
och F13.

– Vi kan ju hoppas att
någon av dem kan sticka
upp och ge lagen från fram-
för allt Stockholm en rejäl
kamp, säger Ingvar.

Favoriter i de flesta av de
sex klasserna i detta lag-
SM för ungdomar är som
vanligt Ängby SK och Spår-
vägens BTK med sina far-

marklubbar. I samtliga sex
klasser, för pojkar respekti-
ve flickor, är det åtta lag
med. Alltså lirar samman-
lagt 48 lag i Skurup den här
helgen. Med två spelare per
flicklag och tre per pojklag
är det sålunda 120 spelare,
plus reserver och ledare,
som Skurups BTK ska väg-
leda. 

Föratt ro det stora arran-
gemang i land kommer det
att dukas till spel på tolv
bord och detta i en och

samma hall, men egentli-
gen tre olika; bordtenni-
sens egen samt judons och
innebandyklubbens.

Lagen i de respektive
klasserna är indelade i två
grupper. Om guldet spelar
de två gruppettorna och fi-
nalmatcherna går på sön-
dagseftermiddagen: flic-
kornas med start klockan
14, pojkarnas klockan 15. 

I Skurups BTK är man
stolta över att få hålla i trå-

darna för lag-SM-finalspe-
let.

– Det är ju stora delar av
Sveriges bästa 13-, 15- och
17-åringar som kommer
dit, säger Ingvar Persson.

Dagens gruppspel tar sin
början klockan 9. Sista pas-
set avgörs med start kloc-
kan 19 i kväll. De avslutan-
de gruppspelsmatcherna
börjar klockan 9 på sönda-
gen och från klockan 12
står idel placeringsmatcher
på schemat.

– Mycket jobb och
många funktionärer krävs
och någon ekonomiskt
lönsam historia handlar
det inte om. Ändå känns
det roligt att få anordna ett
så här stort evenemang,
menar Ingvar Persson.

Är ni intresserade av att
kolla på Skurups BTK-tje-
jerna i F15 så ärdet dessa ti-
der som gäller i dag: Kloc-
kan 9 mot topptippade Fal-
köping, klockan 14 mot
Falkenberg och klockan 19
mot Taberg. Samma match-
tider gäller för Eslövs AI-
duon Rebecka Åkesson
och Jessica Johnsson i DJ17,
där de i tur och ordning
möter Mölndal, Taberg och
förhandsfavoriterna Äng-
by SK

Eslövs AI:s pojkar i 17-
årsklassen spelar i dag
gruppmatcher mot Halm-
stads BTK (klockan 11) och
Söderhamn (16) samt i
morgon mot Lyckeby (9).

Jonny Nilsson
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HÖÖR
Fyra åkare represente-
rade den gångna hel-
gen Höörs Konståk-
ningsklubb på tysk is i
tävlingen SCC-Pokal i
Berlin.

– Det hör inte till vanlig-
heterna att vi tävlar på
ställen som Berlin, upp-
ger Carola Skoglund, le-
dare i klubben.

Saga Rosén, Isabel
Lundqvist, Lovisa Skog-
lund och Ida Levd-Nol-
gren var kvartetten som
försvarade Höörs färger i
Berlin. 

– Äventyret började re-
dan på fredagskvällen
med ett svettigt ispass.
Tjejerna, som är vana vid
cirka tre graders värme i
ishallen i Höör, var or-
dentligt varma efter att
tränat i den 17-gradiga is-
hallen, Erika Hess Eissta-
dion. På lördagen var det
dags för tävling och alla
fyra åkarna presterade
väldigt bra. Saga och Lo-
visa tävlade i klassen
Kurklasse 6 med totalt 20
åkare. Saga blev sexa på
poängen 34.09 och Lovisa

sjua på 33.78 poäng. I
klassen Neulinge, därelva
åkare var med, blev Ida
femma på 34.88 och Isabel
tia, berättar Carola.

Samtidigt tävlade tre av
klubbens C-åkare i Vår-
stjärnan i Tyringe. Mela-
nie Vallejos Tapia gjorde
sin första tävling blev trea
i klassen Minior C. Ven-
dela Svensson tävlade i en
annan grupp, men även
det i Minior C och sluta-
de sjua. Hanna Anders-
son slutade på en delad
sjätteplats i klassen Ung-
dom 13.

Den här helgen står
klubben som värd för
årets isshow på hemmais i
Höör, ”Dreams on ice”. 

- Detta är klubbens sto-
ra händelse. Vi körde två
föreställningar på freda-
gen, då för inbjudna sko-
lor i Höör, Hörby och Es-
löv och även äldreboende
i Höör. Vi har en isshow i
dag och en i morgon, bå-
da med start klockan 14.
Då isshowen är en viktig
inkomst för klubben så
hoppas vi på fulla läktare,
avslutar Carola Skoglund.

Jonny Nilsson

Från Berlin till
isshow i Höör

De här konståkarna försvarade Höörs färger på tävlingen
i Berlin. Från vänster: Isabel Lundqvist, Lovisa Skoglund,
Saga Rosén, Ida Levd-Nolgren, här tillsammans med klub-
bens huvudtränare Anna Yastemyrska. Den här helgen är
det isshow hemma i Höör som gäller.                      FOTO: PRIVAT

Svenska ungdoms-
eliten gästar Skurup
■ BORDTENNIS. Få skånska hopp i årets lag-SM-slutspel

Ingvar Persson, ordförande i Skurups BTK, känner sig redo
för att arrangera årets lag-SM i sex olika ungdomsklasser.
Stora delar av den svenska pojk- och flickeliten i 13-, 15- och
17-årsklasser visar den här helgen upp sig Skurup Sparbanks
Arena.                                                                      FOTO: CLAES HALL/ARKIV

SVARTE/SJÖBO
Siktet är högt ställt i
Marsvinsholms IF och
BK Pan inför lördagsef-
termiddagens riksfinal i
Lilla Fyrstads i brott-
ning.

– Det är klart att vi vill vin-
na, men vi vet att det inte
blir. Det är ju fyra grupp-
vinnare, fyra riktigt bra lag,
som möts. Det lärbli jämnt,
spekulerar Anders Åkes-
son, tränare i Marsvins-
holms IF och coach för det
fyrstadslag de har tillsam-
mans med Pan i Sjöbo.

Lilla Fyrstads riksfinal
avgörs i dag i Varberg. Fyra
lag ärmed och de möterva-
randra. Kämpar om att bli
bäst i Sverige för arrange-
rande Varberg, stock-

holmska Spårvägen samt
två skånska kombinatio-
ner, Marsvinsholm/Pan
och Eslöv/Envig/Kävlinge-
Furulund.

Riksfinalplatserna fix-
ade de här fyra lagen ge-
nom att vinna var sin A-
grupp lördagen den 18 ja-
nuari. Mif/Pan utklassade
sina tre motståndare i den
grupp som avgjordes i Trel-
leborg. Sju av brottarna
blev klassegrare och en av
dem var Jacob Jersgren.

– Men tyvärr kommer in-
te Jacob att vara med i riks-
finalen. Han har slutat.
Trist, konstaterar Anders.

In i hans ställe har Noel
Nordqvist, Pan, plockats.

– Han är också jätteduk-
tig, men två år yngre.

I torsdagskväll körde
fyrstadspojkarna ett ge-
mensamt pass i Svarte un-
der Mif-tränaren Jörgen
Olssons ledning. I dag åker
de till Varberg med stora
förhoppningar, men också
med insikten att det kom-
mer att bli ytterst tuffa tag.

– Varberg hade ju nyligen
ett stort gäng brottare nere
på Höörs tävling och de såg
väldigt starka ut i de lättare
klasserna. Spårvägen har
alltid många brottare att
välja på och de, precis som
vi, vann sin A.-grupp en-
kelt. På pappret ser nog Es-
löv ut att vara de lag vi lät-
tast ska kunna slå. Men det
är fyra bra lag som gått till
riksfinalen och det lär bli
jämnt. Dagsformen kan

komma att avgöra. Själva
har vi starka brottare i den
tyngre delen som motstån-
darna får svårt att slå, på-
står Anders Åkesson.

Det finns tio viktklasser
och sålunda tio matcher
per lagmatch.

– Det kan komma att be-
hövas någon skräll för att
komma upp i sex segrarper
lagmatch, funderarAnders.

De tio killar som Mars-
vinsholm/Pan ämnar att
skicka upp på mattan är
Noel Nordqvist, Elias Ras-
musson, Kasper Alsén
Åkesson, Anton Holk, Mar-
kus Tjörnby, Max Rings-
tröm, Daniel Mårtensson,
Elias Andersson, Oskar
Meggerle och Seit Kipkeev.

Jonny Nilsson

Marsvinsholm/Pan siktar högt i riksfinalen NOTERAT


