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Österlen är känt för mycket; konstrundor, 
milsvida sandstränder, vackra vyer och 
prisbelönt gastronomi. 

Men ishockey? 
Knappast. 
Inte sedan Ystads-klubben Pandora 

splittrades och lade ner ishockeysektionen i 
slutet av 1970-talet har det bedrivits någon 
organiserad hockeyverksamhet på Sveriges 
sydöstra hörn. 

Här finns inte en enda ishall och bara ett 

AllA HocKeYfAnS SoM HAr fÖrMånen Att bo På en ort SoM HYSer ett elItlAg är 
bortSKäMdA Med Att KunnA Se MAtcHer lIve vArje vecKA. fÖr InvånArnA På ÖSterlen 
är verKlIgHeten en AnnAn. de får väntA ett Helt år MellAn MAtcHernA! 
HocKeY beSÖKte åretS vInterKlASSIKer där grAnnbYArnA brÖSArP ocH MAgleHeM 
drAbbAde SAMMAn I ett AnnorlundA derbY ...

VINTER
KLASSIKER

Hockeyderby på Österlen – en riktig

Hockey i sydöstra skåne är – märkligt nog får man säga med tanke på 
övriga skånes relativt väl framskjutna position inom sporten – nästan 
lika exotiskt som skidåkning i saHara eller fotboll på nordpolen. 
men i början av året Hettade det till på en av få rinkar i denna på den 
svenska Hockeykartan kritvita fläck …
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fåtal väldigt sporadiskt använda utomhus-
rinkar. På en av dessa inträffade emellertid, 
i slutet av januari, något som indikerar att 
ett visst hopp finns för de hockeyentusi-
aster som bor i denna natursköna del av 
landet. 

en Hel Hockeyvecka
traditionen med hockeyderby mellan 
grannbyarna brösarp och Maglehem – 
som brakade samman många gånger 

under 1960- och 70-talen – återupptogs 
förra året med dubbelmöte lagen emel-
lan. 

I år utvecklade man ”hockeyveckan” till 
att omfatta även en dag med landslagets 
hockeyskola i samband med vilken ingen 
mindre än det före detta nHl-proffset och 
landslagsspelaren Peter Sundström besökte 
brösarp. ditlockad av tre Kronors mentala 
rådgivare Pelle Pettersson – som för övrigt 
också bor i byn – för att skapa intresse kring 

matchen och dela ut tröjor till barn och 
ungdomar. 

– det var stort att Peter kom hit. när jag 
var liten grabb och spelade på uterinken 
här i brösarp så slogs vi om vem som 
skulle vara Peter Sundström på isen, 
skrattar fabian rimfors som är en av 
de starkast drivande krafterna bakom 
hockeysatsningen, om vi får kalla den så, 
på Österlen. 

faktum är att fabian driver ett större 
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BRÖSARPS ISHOCKEYRINK
FREDAGEN 25 JANUARI KL 18.00

FRI ENTRÉ ê  KORVFÖRSÄLJNING 

ANVÄND HUVUDET - BÄR HJÄLM!  

RETURMÖTE SKER VID LÄMPLIGT TILLFÄLLE I MAGLEHEM 

TACK TILL N-SPORT I TOMELILLA OCH TRELLEBORGS GUMMI!
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eu-projekt med syftet att stärka byns 
attraktionskraft och få fler barnfamiljer 
att flytta dit. ett led i denna satsning är 
att erbjuda fler aktiviteter och fritidssys-
selsättningar – till exempel möjligheten 
att åka skridskor och spela ishockey. 

– det skulle vara roligt att väcka is-
hockeyn här ute och jag tycker att det här 
är en bit på vägen. Intresset för hock-
eyskolan var jättestort och många barn 
tjatade på sina föräldrar att de vill börja 

spela hockey. därför har vi också bildat 
en hockeysektion inom brösarp If, säger 
fabian. 

tv på plats
det glödheta derbyt spelades på en rink vid 
skolan i brösarp och det blev en stor folkfest 
med flera hundra bybor på plats, korvgrill-
ning och nHl-inspirerade orgeljinglar från 
ePA-traktor (!) som stämningshöjare. det 
gick åt mycket adrenalin och ännu mer kaffe 

under kvällen då för övrigt ett tv-team från 
Sydnytt fanns på plats. Matchen spelades i 
tre perioder à 20 minuter utan avblåsningar 
och utan fasta målvakter! Spelarnas ålder 
varierade mellan 15 och 55 år och inte en 
enda av dem var i närheten av lika proffsig 
som den filmtrailer som producerades som 
aptitretare och som spreds på facebook 
inför matchen. 

– det är viktigt att hålla liv i byn och 
jag kände att det här var något jag kunde 
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bidra med. jag filmade vid rinken en kväll 
förra veckan och kompletterade med en 
del bilder kvällen därpå. Men det var vid 
klippbordet som filmen växte fram, sade 
trailermakaren daniel ekberg till lokalblas-
kan dagarna före matchen. 

Som Maglehem förresten vann med 
14–12 efter en hård och spännande kamp. 
brösarp får dock chans till revansch inom 
kort när returmatchen spelas – om isen på 
sjön i Maglehem håller vill säga!

drömmer om en isHall
Huruvida ambitionen att på allvar placera 
Österlen på hockeykartan spricker får fram-
tiden utvisa. Klart är i alla fall att det finns 
en spirande entusiasm och många hockey-
intresserade barn i byarna. 

– någon har faktiskt börjat pendla till 
Kristianstad (drygt fyra mil) för att spela 
där och det är ett mål att kunna slussa 
vidare ungdomar till andra klubbar i Skåne. 
drömmen är förstås att regionen ska få en 

egen ishall någon gång i framtiden, säger 
fabian som en verbal passning till kommu-
nerna i sydöstra Skåne.

I väntan på det får man nöja sig med den 
årliga vinterklassikern.

någon större risk för mättnadskänsla hos 
hockeyälskarna på Österlen torde alltså inte 
föreligga …
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