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HandbOLL:� Dramatik när YIF vände och besegrade Drott           s 12
iSHOCKeY:� Folkfest när ishockeyn kom till Brösarp  s 14

SKratt OCH jubeL 
åt KOnStSiMMare
Konstsimmarna i Hammenhög och deras trä-
nare Camilla Backman hyllades vid lörda-
gens idrottsgala på Saltsjöbaden. Tolv priser 

delades ut och det lokala Jerringpriset, Radio-
kristallen, vanns för tredje året i rad av moto-
crossföraren filip bengtsson. Sidorna 2-11
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ishockey

Brösarpsborna gick  man ur huse
brösarp
16 minusgrader var inget 
som avskräckte Brösarps-
borna. När det vankades is-
hockeymatch i byn för för-
sta gången på flera decen-
nier samlades folk runt rin-
ken och njöt i fulla drag.

Närmare hundratalet påpäl-
sade åskådare hade slutit upp  
i går kväll för att stötta Brösarp 
i kampen mot den gamla an-
tagonisten Maglehem. Utand-

ningsluften från både publik 
och spelare  avtecknade sig mot 
natthimlen i den minst sagt 
svalkande temperaturen.

Men det var ingen som kla-
gade.

– Visst är det lite kallt men 
spelet värmer, sa Henry Karls-
son, som lutade sig mot sar-
gen tillsammans med vännerna 
Håkan Stenberg och Jan-Åke 
Hansson.

För att minimera risken för 

eventuella frostskador hade 
byalagets Ing-Britt Stenberg, 
Gun-Britt Johansson och Inga-
Lill Johansson laddat upp med 
varma drycker som delades ut 
till publiken utan kostnad.

– Vi började med att koka 
upp tio liter blåbärssoppa men 
det sa bara slurp så var den 
slut. Så nu har vi fått gå över till 
varm choklad och den går åt 
den också, förklarade Ing-Britt 
Stenberg.

Idén till att återuppta tradi-
tionen med årliga matcher mot 
grannbyn Maglehem plante-
rades för inte alls länge sedan. 
För bara ett par veckor sedan 
rådde ju rena vårvädret och då 
var tankarna på ishockey långt 
borta.

– Det har gått snabbt sedan 
kylan drog in. Jag hade kontakt 
med Ludvig Nordenblad  
i Maglehem för någon vecka se-
dan och då kom vi överens om 

att dra igång projektet. Sedan 
har det varit snabba turer. Men 
uppslutningen har varit väldigt 
god, både bland spelare och pu-
blik. Jag är glatt överraskad, be-
rättade Henrik Larsson i Brö-
sarpslaget.

Söndagens match spelades  
i tre perioder à 20 minuter utan 
avblåsningar och utan fasta 
målvakter. Brösarp hade en 
trupp på närmare 25 spelare  
i åldrarna 15 till 50 år.
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Brösarpsborna gick  man ur huse
I förhandssnacket hade Brö-

sarp utpekat sig själva som seg-
rare men det fick man äta upp.

– Ja, vi förlorade tyvärr med 
24–19 och det var ju lite surt. 
Även om det mest är på skoj så 
ligger det mycket prestige i så-
dana här matcher.

Brösarp får dock chans till re-
vansch redan den här veckan. 
Som det ser ut nu kommer det 
att bli ett returmöte på fredag 
klockan 19, även det i Brösarp.

– Så vi kan väl säga att vi höll 
igen den här gången för att Ma-
glehem inte skulle tappa sugen, 
avslutade Henrik Larsson.

TexT: Fredrik 
SörenSSon
fredrik.sorensson 
@ystadsallehanda.se

 

sNABBA TUReR
”Det har gått snabbt se-
dan kylan drog in. Jag 
hade kontakt med Ludvig 
Nordenblad i Maglehem 
för någon vecka sedan 
och då kom vi överens om 
att dra igång projektet.”
Henrik Larsson

FoTo: BaSS  
nilSSon
bo-ake.nilsson 
@ystadsallehanda.se

Brösarp, i gula västar, fick ge sig mot grannbyn Maglehem i gårdagens 
ishockeymatch men evenemanget blev ändå en riktig happening i 
Brösarp. Redan på fredag är det dags för returmöte och då hoppas 
Brösarpsgänget givetvis på revansch. Återstår att se om det blir 16 mi-
nusgrader då också…


