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per på Högestad slott. Här får
man bland annat en inblick i
hur det är att leva och verka
på ett slott i dag. Varje kapitel följs av engelsk översättning så att även utländska besökare får glädje av
guideboken. Tolv skånska
slott är dessutom rikt illustrerad med färgfotografier
tagna av Per Holmqvist. För
bokens grafiska form står
hans far Anders Holmqvist.
Är det något speciellt som
du har fastnat för under arbetets gång?
– Det som framför allt slog
mig var att många av slotten
har ägts av starka personligheter, i synnerhet kvinnor.
Christina Piper på Christinehofs slott är kanske den mest
kända. Hon drev ett godsimperium med Alunbruket i Andrarum som motor.
Lite påfrestande har det
också varit, medger Annika.
– Det var inte helt enkelt
med de historiska källorna.
Många är bristfälliga eller
innehåller motstridiga uppgifter. För säkerhets skull har
alla alla berörda personer fått
faktagranska texterna.

Tolv skånska slott
Bosjökloster, Bäckaskog,
Christinehof, Glimmingehus,
Häckeberga, Krapperup,
Kronovall, Marsvinsholm,
Sofiero, Svaneholm, Torup,
Wanås.
Annika McClintock är journalist
och författare med Lund som bas.
Hon har skrivit flera böcker och ett
stort antal tidningsartiklar samt
arbetat med radio.

Bli mästare i

grässlalom

Paulina Grassl blev tvåa i Slalomderbyt 2012. Hon var juniorvärldsmästare i vanlig slalom och även svensk
mästare i parallellslalom förra året.
Fotograf: Emilia Olofsson.

Den 19 juli arrangeras en slalomtävling på Ornahög i Brösarp. Jo, du läste rätt.
Men vi pratar inte traditionell alpin slalom i pistad backe, utan på gräs!

D

et är Brösarps Alpina Skidklubb som
bjuder in till denna festliga sommartävling på grässkidor i parallellslalom.
– Tävlingen är öppen för alla, blåbär som
proffs. Man kan antingen tävla individuellt eller
i lag. Vi hoppas att dagen ska samla folk kring
ett gemensamt intresse, utan några som helst
krav på prestation eller medverkan, säger Fabian Rimfors i Brösarps Alpina Skidklubb.
Slalomfesten inleds klockan 10 med kval till
eftermiddagens finaler. Varje deltagare har två
kvalåk på tid men bara det snabbaste räknas.
De 15 snabbaste åkarna är kvalificerade till finalerna plus ett ”wild card” som lottas ut bland
övriga åkare. Man kan samtidigt tävla i lagform
som t ex klubb, by, familj eller företag. För att
bilda lag krävs minst tre deltagare. Vinner gör
det lag med bästa mediantid (sammanlagda
kvaltider/antal åkare). Kvaltiden avgör även var
i finalernas utslagningsträd man hamnar.
– Till exempel kan åkaren med bästa kvaltid
inte möta åkaren med näst bästa kvaltid förrän
i finalen. Kvalet är också ett sätt att prova på
för de som aldrig åkt grässkidor tidigare.
Finalerna drar igång klockan 14 och sker i utslagsform genom parallellslalom. 16 åkare gör
upp i åttondelsfinal, kvartsfinal, semifinal,
bronsmatch och final. Två tävlande startar
samtidigt på två parallellt stakade banor, en blå
och en röd bana. Först i mål är vidare till nästa
omgång. Varje port måste passeras med båda
fötter och grensling diskvalificerar om tävlande

inte börjar om från grenslad port. Det är fri entré för åskådare.
– Efter tävlingen, cirka klockan 15, har vi en
kort prisceremoni. Segraren vinner ett presentkort på en skidresa med Nortlander Ski Tours
värt 5 000 kronor. Segrande lag vinner ett par
grässkidor tillverkade av Christian Balek, tiofaldig världsmästare i FIS Grass Skiing World
Championships, säger Fabian Rimfors som också tipsar om den afterski som arrangeras efter
tävlingen på Talldungens sommarrestaurang
Babianen & Kråkan.
På Brösarps Alpina Skidklubbs Facebooksida
går det att följa förberedelserna, www.facebook.com/Brosarpsalpinaskidklubb och även
se TV-inslag med mera i tidslinjen från förra
året. Skidbackens hemsida är www.ornahog.se
och där finns dokument att ladda ner med all
info om tävlingen.

Grass Skiing Championships
On 19 July you can compete in a grass ski slalom competition on Ornahög in Brösarp. There are individual competitions as well as team competitions for families,
companies, associations etc. The competitions, which
are organised by Brösarp’s Alpine Ski Club, are open to
all, proffs and beginners. There are two parallel courses
and the winner goes on to the next round, matching is
also decided by time. The finals are expected to take
place at 14:00 with prize giving at 15:00. There is no start
fee. The winners will win some great prizes and there
will be good opportunities for after ski chat at
Talldungen’s summer restaurant, Babianen & Kråkan.
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