
Att de stora tv-bolagen gör 
flådiga trailers om sina 
program ser vi dagligen på 
kommersiell tv.

Däremot hade man inte 
förväntat sig någon film 
över huvud taget inför 
matchen mellan hockeya-
matörerna i Brösarp och 
Maglehem.

Frågan är bara om 

matchen kan leva upp till 
den spänning och drama-
tik som utlovas i Daniel 
Ekbergs lilla pr-film. Med 
häftiga ljus- och ljudeffek-
ter pumpas mötet mellan 
grannbyarna upp som om 
det vore en lansering av 
värsta Rockyfajten.

Mannen bakom verket 
heter Daniel Ekberg och 

har själv glidit runt på den 
gamla uterinken under sina 
uppväxtår i Brösarp. Men 
det var innan han hamna-
de i filmbranschen.

Bred kompetens
– Egentligen är fotboll min 
favoritsport men visst har 
jag spelat ishockey här som 
grabb, säger Daniel, som 
har hunnit bli 29 år och se-
dan november i fjor åter 
bor i Brösarp.

Efter en utbildning i 

multimediadesign i Kol-
ding och 3,5 år på filmsko-
la i San Francisco har Da-
niel fått en bred kompetens 
inom branschen.

– Målsättningen är förstås 
att kunna leva på det här. 
Jag har inte nischat in mig 
på något speciellt. Det är 
klart, att det hade varit ro-
ligt att jobba med film, men 
jag är öppen för det mesta.
Varför ställde du upp på 
det här projektet?

– Det är viktigt att hålla 
liv i byn och jag kände att 
det här var något jag kunde 
bidra med. Jag filmade vid 
rinken en kväll förra veck-
an och kompletterade med 
en del bilder kvällen därpå. 
Men det var vid klippbordet 
som filmen växte fram. Jag 
har nog inte lagt mer än cir-
ka åtta timmar på det här.

Ska du se matchen på fre-
dag?

– Absolut. Den får man 
inte missa!

TexT: Jan 
OhlssOn
jan.ohlsson 
@ystadsallehanda.se

webb-tv

Se hockeytrailern
 ■ Se Daniel Ekbergs trailer inför 

fredagens hockeyderby mel-
lan Brösarp och Maglehem på 
www.facebook.com/Brosarp

YA webbsänder Ystads IF
Handboll

Ystad
Saknar ni handbollens 
elitserie under VM-up-
pehållet?

En dryg vecka till får YIF-
fansen ge sig till tåls, inn-
an den rekordjämna elitse-
rien återupptas. YIF spelar 
sin nästa match mot Red-
bergslid på bortaplan ons-
dag 30 januari.

Att matchen spelas i Gö-
teborg skulle kunna bety-

da att pinan förlängs för de 
som vill se YIF spela. 

Det är där Ystads Alle-
handa kommer in i bilden.

YA har köpt rättigheter-
na till YIF:s sex resteran-
de bortamatcher i grund-
serien. Går YIF till slutspel 
kommer även dessa bor-
tamatcher att sändas på 
ystadsallehanda.se

– Vi vet att intresset för 
Ystads IF är stort i området 

och är glada över att ha gjort 
den här uppgörelsen med 
Sportsground, som produ-
cerar sändningarna, säger 
Andreas Narsell, marknads-
chef på Ystads Allehanda.

En nyhet är att matcher-
na även kommer att kunna 
ses i mobiltelefoner och på 
läsplattor. Vilket inte har 
varit möjligt tidigare.

– Tidigare har tekniken 
byggt på att det finns en  

flashspelare i datorn, men 
med ny teknik är detta inte 
nödvändigt, säger Håkan 
Ringström, sälj- och pro-
duktchef på Digitala Me-
dier.

Premiärmatchen på 
ystadsallehanda.se blir allt-
så Redbergslid–Ystads IF 
onsdag 30 januari klockan 
19.15.

– En liten passus vill jag 
lägga in. SVT har första-

tjing på alla matcherna  
i elitserien. Väljer SVT att 
sända någon av YIF:s bort-
amatcher kommer vi inte 
att sända dem på webben, 
säger Ringström

Kostnaden för att se en 
match i grundserien på 
ystadsallehanda.se är 49 
kronor.

Jan OhlssOn

Ystads Allehanda ska börja sända YIF på webben.
 Foto:   sprisse nilsson/arkiv

Daniel Ekberg har gått 3,5 år 
på filmskola i San Francisco. 
Men han hamnade inte i Hol-
lywood utan i – Brösarp! Med 
bred kompetens och kärlek 
för sin hemby har han ska-
pat en hockeytrailer inför 
matchen mellan Brösarp och 
Maglehem. Foto: privat

Proffsig film till amatörmatch
brösarp. Att NHL-konflikten är över 
har knappast någon kunnat undgå.
Ingen ska heller kunna missa att det 
på fredag spelas ett hockeyderby mel-
lan Brösarp och grannbyn Maglehem. 
För att pumpa upp intresset har Brö-
sarpsbon Daniel Ekberg, 29, skapat en 
spektakulär trailer som klickas flitigt på 
Brösarps facebooksida. 

IsHockey

Bilderna är ett utdrag från filmen.

Öppen för det mesta
”Det är klart, att det 
hade varit roligt att 
jobba med film, men 
jag är öppen för det 
mesta.”
Daniel Ekberg
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