
Tomelilla

Hockeyskolan i Brösarp har blivit en succe. Intresset för hockey är på topp i byn och kulminerade i helgen med lokalderbyt och skolan för de unga. Foto: Anette SjöStrAnd

De lirar för glatta livet

Ett gäng föräldrar och eld-
själar håller rinken och is-
hockeyn igång.

– Isen spolades två gång-
er inför dagens ishockey-
skola, berättar Fabian Rim-

fors. Sista gången var mitt 
i natten.

Han berättar att hockeyn 
nu kommer att få fastare 
former och bli en del i byns 
idrottsförening Brösarps IF.

Den 50 år gamla uterin-
ken har lagats och förbätt-
rats genom åren. Och kom-
mer att förfinas ytterligare 
i år.

Fast drömmen är en is-
hall.

– Det behövs en hall i 
den här delen av Skåne, sä-
ger Peter Andersson som är 
den in gänget som har en 
gedigen hockeybakgrund.

Som junior spelade han 
mot bröderna Sedin som 
nu är världsstjärnor i hock-

ey. Och han har även tack-
lat Michael Nylander.

– Men kan vi få konst- 
fruset vore det bra, säger 
Fabian Rimfors. Vädret 
sätter gränser för säsongen 
som brukar vara i fem-sex 
veckor varje vinter.

Byn lever upp
Sabina Magnusson och 
Cazper Nilsson från Brös-
arp passade på att besöka 
hockeyskolan.

– Det är jätteroligt, tyck-

er Sabina Magnusson, Hela 
byn lever upp kring detta, 
gemenskapen stärks och 
skolan har stor nytta rin-
ken.

Stenkast bort
Brösarps skola ligger bara 
ett stenkast från rinken 
som utnyttjas livligt av elev-
erna. De flesta har skrid-
skor men skolan har en 
uppsättning skridskor som 
lånas ut.

På rinken i Brösarp behö-

ver man inte boka tid utan 
här är det allmänhetens åk-
ning hela tiden.

– Det går bra att komma 
hit på kvällarna och tända 
belysningen själv, säger Fa-
bian Rimfors och Peter An-
dersson.

Båda ser en framtid för 
Brösarp som ett centrum 
för vintersport. 

– Här finns redan nu 
mycket, menar de.

Gert LjunGqvist
gert.ljungqvist@ystadsallehanda.se

Brösarp. Lilla Brösarp har blivit något 
av en ishockeymetropol på Österlen. 
Intresset är på topp. I fredags var det 
match mot Maglehem med 300 åskåda-
re. I lördags var uterinken full av unga 
spelare när det var ishockeyskola.

VinTersporT

Albin Nyman och Brian Ahlm pustar ut efter hockeyskolans slut. Så här ska ni göra, instruerar hockeyskolans tränare. Hockeyboomen i Brösarp bygger på en-
gagemang och frivilligt arbete från föräldrar och hockeynördar.
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