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iSKYlA. Johan Stenberg, Andreas Stenberg, Ricky
Sjölander och Olof Persson hejade tappert på sitt Brö
sarp, trots kylan.

Här återupplivas en
anrik hockeytradition
– inför storpublik

Brösarp. Det är bitande kallt runt rinken i Brös
arp på Österlen. Ändå har flera hundra personer
valt att fira fredagskvällen här när ortens hockey
pojkar möter arvfienden Maglehem.
– Ett roligt initiativ, tycker spelaren Magnus
Knast – en av Brösarps backar.
På 60-talet mötavblåsningar,
byakampen
tes de båda BRösaRp
maglehem det är 20 minugrannbyarna i
ter löpande tid.
hockey
varje
Stämningen
vinter. Avfolkning och är hög runt isbanan. Ett
utflyttning bidrog till att gäng hemvändande Brötraditionen så småningom sarpskillar i förskingrinupphörde. Men 2012 åter- gen (någon så långt bortiupptogs den efter 40 år från som Kristianstad) fes– och i går var det alltså tar med varannan pilsner,
dags för årets match.
varannan kaffegök.
– Det är nog närmare 30
spelare som anmält sig till Barsk kyla vid rinken
varje lag. Alla som vill får
En fana i fotbollslaget
vara med, säger arrangö- Brösarps IF:s grön-vita
ren Fabian Rimfors.
färger vajar på ena kort– Men det är inga kvin- sidan, men kvällen är lite
nor, inte i något av lagen. för kall för att det ska bli
De hade varit välkomna, någon riktig uppslutning
hejaramsorna.
vi spelar ändå med dam- kring
minusgrader
regler. Inga tacklingar, Sju–åtta
känns rätt barskt efter
inga höga klubbor.
hand som tiden går.
”Rätt jämnt i år”
Lyckligtvis bjuder byaFabian kunde också ha gillet på varm blåbärssagt ”inga målvakter”. soppa som räddar från förBristen på burväktare är frysning.
så klart en av orsakerna
Det finns till och med en
till att det görs hela 26 mål representant för Tre Kroi matchen som bortalaget nor på plats. HockeylandsMaglehem vinner med siff- lagets psykologiske trärorna 12–14 (5–7, 4–4, 3–3). nare Pär Pettersson käkar
– Det är ändå rätt jämnt varm korv med sin fru
i år, tycker Fabian Rim- Lena och kollar på hockeyfors.
derbyt.
Det officiella matchuret
Paret råkar bo i Lönhult
sköts av Göran Sjöström några kilometer utanför
– och det är en äggklocka Brösarp – och på måndag
med manuell uppdrag- kommer även förbundsning. High tech i Brösarp. kaptenen Pär Mårts dit.
Matchen brØsarp
– Synd
spelas tre
att han inte
gånger 20
kunde
minuter,
komma
precis som
i dag i stäli det vanlet.
Han
liga seriehade
säkert
systemet.
Skillnaden Claes
gärna sett
Tomas
den
här
här är att
LePrince
matchuret Carlson
matchen,
claes.carlson
tomas.leprince
inte stop- @kvp.se
säger Pär
@kvp.se
pas
vid TExT
Pettersson.
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HiGH liFE ViD RiNKEN. När arvfienderna

Brösarp och Maglehem möts blir det ett hett
hockeyderby – även om det är minus sju grader.

