
 
 

 

BRÖSARPS ALPINA SKIDKLUBB – BASK 
Efter en skidresa till Rumänien 1971 beslutar ett gäng entusiaster att 
bilda en skidklubb och 1972 grundas således Brösarps Alpina 
Skidklubb, BASK, hemma hos Lennart Löfstrand i Eljaröd. 
 
I september 1981 röjer BASK en egen hemmabacke med liftgata på 
Ornahög vid Källagården i Brösarp. Samtidigt påbörjar klubben 
tillverkningen av repliften i Löfstrands Mekaniska Verkstad i Eljaröd. 
Nyårsdagen 1982 invigs Sveriges då sydligaste och kanske minsta 
skidanläggning med bandklippning och champagne. I dag är det barn och barnbarn till de 
gamla ”baskarna” som driver klubben och skidanläggningen bland de berömda backarna, som 
bland annat huserat både Bregottreklam och bröderna Lejonhjärtas Körsbärsdalen. 
 
SKIDÅKNING PÅ GRÄS 
I början av 1970-talet reste OS-medaljören Stig ”Solla” Sollander genom Brösarps backar och 
blev så förtjust i kullarna att han ringde till svenska utförsåkningens fader, Olle Rimfors uppe i 
Åre, och för att berätta om sitt fynd. Med upphetsad röst förklarar han för Olle Rimfors att han 
hittat de mest perfekta övningsbackar man kan tänka sig på det mest otippade stället i landet. 
Rimfors svarar: ”Glöm inte att det krävs mer än backar för att åka skidor!” Nu har vi bevisat att 
slalomoraklet Rimfors hade fel. Det räcker med backar för att åka skidor. Det behövs ingen snö! 
 
År 1956 uppfanns den första prototypen till det som blivit dagens larvfotsliknande grässkidor. 
Först användes grässkidorna av alpina skidåkare som en träningsmetod under de snöfria 
månaderna, men ganska snart utvecklades grässkidåkningen till en egen sport. I dag är det en 
egen officiell sport i Internationella skidförbundet, FIS, med samma status som alla andra 
skidsporter, med eget VM och världscup. 
 
Vårt SM är den enda skidtävlingen på gräs i 
hela Norden. Tre år i rad har Edvard Nord från 
Norrköpings SK blivit svensk mästare och slagit 
ut såväl juniorvärldsmästare som vinterolympier 
längs vägen. Vem vinner i år? Över femtio 
modiga män, kvinnor och barn från hela Sverige 
gör upp om alla priser. Det ska bli spännande att 
se om någon kan ge kung Edvard en match bland 
vikkäpparna.  
 
Banlängd: 90 m Fallhöjd: 24 m Antal portar: 8 st 
 
Resultat: Liveresultat från tävlingen finns på www.brosarp.se/sm2015. Bilder, tävlingsinfo, mm 
på www.facebook.com/Brosarpsalpinaskidklubb och www.ornahog.se. 
 
Kuriosa: År 2002 arrangerade Neon Gallery och en traktorkonsert för 12 traktorer i skidbacken. Verket var skrivet och 
dirigerades av Sven-Åke Johansson och lockade drygt 2 000 åskådare. Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta är 
inspelad i Källagårdens äppellundar bakom skidbacken, ytterligare ett stenkast bort ligger berömda ”Bregottfabriken”. 
 

Kontakt 
Fabian Rimfors, Brösarps Alpina Skidklubb  

Tel: 070-77 44 537, e-post: bask@ornahog.se 


