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NOTERAT
SAMMANSTÄLLT AV: Michael Lindholm & Tommy Stambolovski

Svedala förlänger med Hurley
SVEDALA. Mitt under pågående SM-slutspel har
Svedalas volleybolldamer förlängt kontraktet
med sin amerikanska stjärna Hillary Hurley.
Poängdrottningen kommer att spela i Svedala
även under nästa säsong. 

– Det är mycket glädjande att vi kunnat säkra
Hillary och det visar att det arbete vi gjort denna
säsong bär frukt även för framtiden, säger sport-
chefen Jörgen Larsson i ett pressmeddelande. 

Malmö FBC avslutade svagt
MALMÖ. Malmö FBC förlorade avslutningsmat-
chen i innebandyns allsvenska borta mot IBF
Göteborg med uddamålet, 6–7. 

Matchen var dock betydelselös eftersom Mal-
mölaget redan hade säkrat andra platsen i tabellen. 

Stefan Magnusson satte två mål för Malmö FBC. 
Serien vann Växjö hela 20 poäng för Malmö. 

Torns IF tillbaka som vinnare
LUND. Efter fyra matcher utan seger fick division 2-
klubben Torns IF äntligen segerjubla efter 2–1 (1–1)
i träningsmatchen mot seriekollegan GIF Nike. 

– Det varen efterlängtad seger, konstaterade trä-
naren Richard Ringhov. 

– Men vi gjorde en riktig bra match och varvär-
da den här segern. Deras mål kom ju på en fel-
dömd straff. 

1–1 var ställningen i halvtid. Tidigt i den andra
satte Jesper Rendin det avgörande 2–1-målet. 

Höör nollade Kvarnby
HÖÖR. Höörs IS höll nollan för andra matchen i
rad då division 2-klubben Kvarnby IK besegrades
med 2–0 (0–0). 

– Jag är nöjd. En vinst är alltid en vinst även om
det finns en del kvar att jobba på, summerade trä-
nare Mike Owusu.

– Det ärviktigt att ha ett fungerande försvarsspel,
sedan skapar man alltid chanser. 

Plus ska gå till mittbackarna Fredrik Jönsson och
Johan Persson. 

Österlen FF:s första förlust
SKILLINGE. Division 3-uppflyttade Österlen FF
gick oväntat på årets förlust i träningsmatchen
hemma mot IFK Osby, 1–2 (0–1). 

Så sent som i fjor spelade Osby i femman. 
– Ett välorganiserat lag under ledning avUlf Lars-

son. Han harfått en jäkla stil på det och 2012 lektede
hem sin serie, sa lagledare Leif Rische.

Österlen FF:s prestation var dock inte mycket att
hurra för. 

– Vi hade någon chans att ta ledningen, men Os-
by gjorde oss dåligt. De sprang itu oss. 

Trots det ville Rische berömma en trio bestående
av Robin Nilsson, Robin Nylén och FredrikAhl. 

Uselt Sjöbo IF storföll
BJÄRRED. Sjöbo IF åkte på en riktig utskåpning
borta mot en annan division 4-nykomling, Bjär-
reds IF. 1–6 (1–3) slutade matchen. 

– Det känns som att vi är nere i en svacka med
tunga ben. Bjärred var lite rappare i det mesta, suck-
ade Sjöbotränaren Peter Nilsson.

Endast skyttekungen Filip Måbring hittade nätet.
– Sju mål låter stort, men Markus Karlsson som

stod i målet spelade skadad och någon boll skulle
han normalt sett ha tagit. 

IFK Malmö hittade målet igen
BARA. Fem potentiella spelare i startelvan sakna-
des. Trots det kunde IFK Malmö besegra division
5-klubben Bara GIF med 4–1 (2–0).

– Jag är nöjd med helheten, konstaterade träna-
re Dan Fransson. 

– Tidigare har vi varit för stereotypa och gärna
velat spela in i mitten. Nu skapadevi mycket för att
vi lyfte ut på kanterna och fick variation. 

Andreas Jönsson föreslog att han skulle tävla i en egen klass,
kallad gammelslalom, i sin utrustning som han trodde var
från 50-talet med kabelbindning och låg fästpunkt.

Hemmaåkaren Erik Blomqvist, här i glatt samspråk med Fritz
Lindqvist, ställde upp i lusekofta och på telemarksskidor,
men var trots detta kvickast av alla i backen.

I full ishockeymundering skänkt av Tre Kronor väntade Peter
Andersson i liftkö för att sedan vara föråkare i det andra åket
i det historiska utförsåkningsmästerskapet.

På rymmen från Bregottfabriken. Under den hemmasydda
kodräkten gömde sig systrarna Titti Østergaard och Hanna
Pettersson som vann pris för bästa utstyrsel.

BRÖSARP
Samtidigt som en
svensk mästare i slalom
korades i Funäsdalen
åkte en kossa nedför en
skidbacke i Brösarp.
Men även mästare ko-
rades när Österlenmäs-
terskapet i slalom för
första gången avgjor-
des.

Det envisa snöandet och
klass 2-varningarpå Öster-
len under föregåendevecka
fick Brösarps Alpina Skid-
klubb att jubla. 

För plötsligt gavs chans
att arrangera Österlenmäs-
terskapen – i slutet av
mars. Det råkade då bli
samma dag som SM i sla-
lom avgjordes i betydligt
nordligare Funäsdalen, vil-
ket bidrog till mästerskaps-
känslan på detta nyfödda
arrangemang. 

– Det är första gången vi
anordnar detta, men både
deltagare och vi i BASK

som arrangerar känner de-
finitivt att det måste bli ett
återkommande arrange-
mang. Men i slutet av mars
och med sådant här väder
blir nog svårt att upprepa,
säger BASK-ordföranden
Fabian Rimfors och tittar
upp mot klarblå himmel
och sol.

En rad Österlenmästare
utkristalliserades efter två
åk i Ornahög alpincenter
som ligger i Brösarp och
mäter120 meter. De tävlan-
de kom dock inte bara från
Österlen utan här fanns
tillresta från exempelvis
Lund och Landskrona.
Några mellantider hanns
visserligen inte med när
åken i snitt tog runt 16–20
sekunder, men äkta vik-
käppar bidrog till autentisk
världscupkänsla. 

Inte bara solen bidrog till
hög stämning utan också
det faktum att såväl en kos-
sa som hockeyspelare,
påskkärringar, Stenmark-

skopior och en förrymd
jultomte deltog i tävlingen.
Ett av prisen som delades
ut gällde nämligen bästa
utstyrsel där det blev odis-
kutabel seger för Österlen-
kossan; en svartvit skönhet
som sade sig ha rymt från
Bregottfabriken på Brös-
arps södra backarmen som
efter efterforskningar ge-
staltades av systrarna Titti
Östergaard och Hanna Pet-
tersson.

Kossan var dock inte
snabbast i slalombanan,
utan det var BASK-hem-
maåkaren Erik Blomqvist
som i lusekofta och på tele-
marksskidor lite anmärk-
ningsvärt var kvickast av
alla. 

– Jag är förvånad själv,
från sidan kändes det som
att alla andra åkte så fort
men jag måste väl ha hittat
en bra linje, kommenterar
Erik med flera säsonger
som skidlärare i bagaget.

I herrklassen, på vanliga

slalomskidor, vann Heide
Persson från Brösarp me-
dan damklassen vanns av
Therese Holmberg. I vete-
ranklassen var 75-åriga
Lennart Löfstrand från El-
jaröd vassast och i barn-
klassen visade snart 8-åriga
Philip Björkman från
Landskrona Ski Club att
han har alpin talang. Alla
vinnare prisades med cho-
klad, äppelmust och bröd
från bygdens företag.

Totalt var det 34 startan-
de i åldrarna 3 till 75 år som
med omväxlande framgång
provade alpint mästerskap.
Säkert en betydligt broki-
gare skara än på alpina SM
i Funäsdalen därAxel Bäck
klådde André Myhrer, men
tävlingsinstinkt saknades
inte trots den lättsamma
inramningen. Åskådarna
som satt på fårskinnsfällar i
solen fick sevilda satsning-
ar följda av vådliga vurpor,
bindningar som gick sön-
der och kastade stavar. 

Full fart i skidbacken
■ SLALOM. Klarblå himmel och sol i historiskt mästerskap


