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JAZZ UNDER
STJÄRNORNA

Grässlalom
I  B R Ö S A R P

Marknadsdags
I N T R E S S A N TA
föreläsningar

CALENDAR of eventsKALENDARIUM för 4 juli-18 juli

STOR GUIDE
onstsommarenK

KONST • KULTUR • NÖJE • NATUR • UTFLYKTER • KARTA • MAT & FIKA

Gratis–Free

YSTAD & ÖSTERLEN

Ystads Allehanda i samarbete med:
Simrishamns kommun • Sjöbo kommun
Tomelilla kommun • Ystads kommun 

Nr 6 • 4/7-18/7 • 2013

Mitt i Ystad ligger klassiska  
Hotell Continental, invigt 1829.  

Nu varsamt renoverat med  
bekväma gästrum, fritt internet,  
välutrustade konferensrum och  

prisvärda upplevelsepaket.  
Parkera på vår egen gård.   

Vi väntar på dig. Välkommen! 

Hamngatan 13, Ystad  
Telefon 0411-137 00 • Fax 0411-125 70

www.hotelcontinental-ystad.se 

Njut lite mer 
av Ystad ! 

Bo hos oss  
på charmiga Continental.

GUNILLA MANN
Oljemålningar och litografier  
med temat ”Sverige är fantastiskt”

Ateljé Gunilla Mann, Rörum 72, 272 95 Simrishamn •  Tfn 0414-244 29, 244 27, 070-521 13 78
Rörum ligger vid kustvägen Simrishamn - Kivik. Vid de gula flaggorna med katter, sväng mot Rörum.

w w w . g u n i l l a m a n n . s e

Framtidsstaden oljemålning 80x 160 inköpt av Malmö stad

Varmt välkomna till utställningen i min stora ateljé och permanenta 
utställningshall i Rörum och till Lilla Konstsalongen i Simrishamn.

 

Harlem Blues och Jazzband 6 man 
Tillbaka hos oss måndagen 1 juli kl 19 00 
Gästartist Gunhild Carling 
Välkomna till en kväll i världsklass! 
Entré 250 kr  förköp i Gunilla Manns ateljé 
och utställningshall i Rörum och i Lilla 
Konstsalongen i Simrishamn.

ÖPPETTIDER:
Ateljé och utställningshall i Rörum alla dagar kl 11-17
Sommarcafé alla dagar

Lilla Konstsalongen Simrishamn:
vardagar kl 10-18, lördagar kl 10-17, söndagar kl 12-17.

Kåseberga                      Brantevik                         Skillinge                     Simrishamn
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Det är Brösarps Alpina Skidklubb som 
bjuder in till denna festliga sommartäv-
ling 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 Fa-
bian 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 fina-
lerna 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 ut-
slagsform 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 en-
tré för åskådare. 

– Efter tävlingen, cirka klockan 15, har vi en 
kort prisceremoni. Segraren vinner ett present-
kort på en skidresa med Nortlander Ski Tours 
värt 5 000 kronor. Segrande lag vinner ett par 
grässkidor tillverkade av Christian Balek, tiofal-
dig världsmästare i FIS Grass Skiing World 
Championships, säger Fabian Rimfors som ock-
så tipsar om den afterski som arrangeras efter 
tävlingen på Talldungens sommarrestaurang 
Babianen & Kråkan.

På Brösarps Alpina Skidklubbs Facebooksida 
går det att följa förberedelserna, www.face-
book.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. 

Bli mästare i

Grässlalom

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!

grass Skiing Championships
On 19 July you can compete in a grass ski slalom compe-
tition on Ornahög in Brösarp. There are individual com-
petitions 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. 

paulina Grassl blev tvåa i slalomder-
byt 2012. hon var juniorvärldsmäs-
tare i vanlig slalom och även svensk 
mästare i parallellslalom förra året. 
fotograf: emilia olofsson.

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 kapi-
tel följs av engelsk översätt-
ning så att även utländska be-
sökare får glädje av 
guideboken. Tolv skånska 
slott är dessutom rikt illus-
trerad 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 ar-
betets gång?
– Det som framför allt slog 
mig var att många av slotten 
har ägts av starka personlig-
heter, i synnerhet kvinnor. 
Christina Piper på Christine-
hofs slott är kanske den mest 
kända. Hon drev ett godsim-
perium med Alunbruket i An-
drarum 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 upp-
gifter. För säkerhets skull har 
alla alla berörda personer fått 
faktagranska texterna. 

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.

TolV skånska sloTT


