
En helt ovanlig match   i ishockey

Uppskattningsvis 300 åskå-
dare hade trotsat de upp 

emot tio minusgraderna för 
att se byakampen avgöras 

på den inte anmärknings-
värt välspolade isen.

Den smått arma, färglösa 
träsargen stod som en mot-
sats till det sprakande evene-
manget i övrigt. Skenet från 
en handfull discolampor 
samsades med det starka 
och, som det kändes, him-
melshöga strålkastarljuset 
om att mota bort mörkret.

Här och var på arenaom-
rådet, om man får kalla det 
så, brann det eldar vilket 

var till gagn för både frus-
na åskådare och den gemyt-
liga stämningen. 

Förstärkningar
Nämnda stämning för-
stärktes av att det brygg-
des kaffe och grillades korv 
i massor. Kaffet förstärktes 
i sin tur på sina håll med 
andra medhavda drycker.

Och på planen kämpade 
grönklädda Brösarp mot 
Maglehem, som i den för-

sta periodpausen bytte sin 
minst sagt blandfärgade 
tröjprofil mot en blandfär-
gad västprofil, som gick i 
rött och neongult.

Faktum är att domaren 
var ensam om att bära en 
riktig matchtröja, nämligen 
elitserielaget Skellefteås.

Några spelare valde att 
spela utan hjälm, andra val-
de hjälmar som knappast 
såg ut att höra till hockey.

I Maglehemslägret be-

dyrade man att inga starka 
drycker inmundigades un-
der matchen. I Brösarps-
lägret var det annorlunda. 
Där fanns det spelare som 
drack både öl och fickplun-
teinnehåll i periodpausen.

Inga målvakter
Utespelarnas hockeykun-
skaper skiftade med breda 
marginaler. 

Och målvakterna var inte 
ens där.

Brösarp. Klassiska NHL-jinglar ljöd ur 
högtalarna efter varje mål. Där slutade 
likheterna mellan NHL och gårdagens 
ishockeymatch i Brösarp. Egentligen var 
den nog inte lik många andra matcher 
alls, om ens någon. För Brösarp mot 
Maglehem hade så mycket av det andra 
matcher saknar.

Ishockey

Förra året återstartade en hockeytraditon i Brösarp efter omkring 40 års dvala. Och traditionen, en match mellan Brösarp och Maglehem, fortsatte i går kväll. Denna gången vann Maglehem                                     med 14–12.  

SportA26 lördag 26 januari 2013
Ystads allehanda



En helt ovanlig match   i ishockey

Ishockey

Förra året återstartade en hockeytraditon i Brösarp efter omkring 40 års dvala. Och traditionen, en match mellan Brösarp och Maglehem, fortsatte i går kväll. Denna gången vann Maglehem                                     med 14–12.  

Maglehem laddade på detta vis inför den heta matchen. 

Linda Ekelund, Andreas Stenberg och Johan Stenberg gjorde sitt bästa för att stöda Brösarp.   

Brösarpsspelaren Arvid Mårtensson släckte törsten, alternativt värmde sig, i periodpausen.  

Brösarps spelare fick bittert erfara att man inte räckte till mot Maglehem den här gången.

Matchen spelades helt 
utan burväktare och målen 
rasade in för båda lagen.

Men vad blev det då? 
7–5 till Maglehem. 
Efter den första perioden 

alltså.
– Vi kommer vinna det-

ta. Vi är på vår hemmaborg 
och har bra stöd från publi-
ken, sa Brösarpsspelaren 
Arvid Mårtensson då.

– Vi kommer fortsätta att 
ha ledningen. Och vi kom-

mer vinna för att vi är bätt-
re, sa Maglehemspelaren 
André Sällgren vid ungefär 
samma tidpunkt.

Den sistnämnda fick rätt. 
Maglehem vann med 14–12 
och är därmed herre på 
täppan tills nästa gång. Och 
nästa gång sker redan inom 
kort om vädret tillåter. För-
hoppningen är i alla fall att 
Maglehem ska stå värd för 
ett returmöte denna vinter.

Efter matchen skrapade 

och spolade arrangörerna 
isen.

För i dag är det dags för 
hockeyskola för omkring 
ett 50-tal barn på utom-
husrinken.
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