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Skurup  · A14

Ryttarförening  
i medvind

 ■ Elin Mårtensson är en 
av de 85 medlemmarna i 
Trunnerups ryttarförening 
som för ett år sedan blev 
årets ungdomsförening på 
Idrottsgalan. 

YStAd  · A6

Sopsorteringen 
fungerar allt bättre

 ■ Ystadsborna blir lång-
samt bättre på att sopsor-
tera. Men fortfarande ham-
nar matavfall, förpackning-
ar och farligt avfall i den 
vanliga gröna soptunnan.Fo
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Ystad. Peps Persson intog scenen med sitt reggaegung. En gammal 
cykel signerades av en karatetjej. Och Fredrik Petersen hälsade genom 
en mobilfilm. Men det var de lokala idrottarna och föreningarna som 

stod i fokus när en fullsatt Ystad teater firade Stora Idrottsdagen. Peder 
Fredricson , ridsport, och Armina Barakovic, karate, fick ta emot pris 
som Årets idrottare.

Stora IdrottSdagen · A16–21

Guldregn på teatern
Foto: BaSS NilSSoN

YStad · a4 

revhusen blir p-plats
Marken där Revhusen låg får en ny användning när det sista huset nu 
har rivits. Området ska bli parkeringsplatser för lastbilar till Polen
färjorna. En investering på tio miljoner kronor. Samtidigt börjar för
projekteringen för ett första färjeläge i yttre hamnen.

 Vädret

Andra
hållet!

+4°C · Nummer 33 · V 7

Flyktingstöd prisat av Kd
Österlens stödförening för flyk
tingar tog emot Vitsippspriset. 

➜ SImrIShamn · A8

Bolag behöver tillskott
Skurups kommunhus AB vill  
ha 600 000 kronor i tillskott. 

➜ SKurup · A15

trafiken i byar ses över
Men inga större förändringar 
planeras på genomfartsvägar. 

➜ SjöBo · A12

tillbaka på barndomsgården
Tom Prahl höll föredrag om sin 
karriär som fotbollstränare.

➜ tomelIlla · A10

 · Pris 20 Kronor
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STORT GRATTIS
TILL VINNARNA!

KVANTUM

Ystad
Sjöbo

Tomelilla

ÅRETS HANDIKAPPRIS
Jörgen Lundgren

Förbundskapten svenska kälkhockeylandslaget

JURYNS SPECIALPRIS
Per-Olof Kippel

Benestad

Fabian Rimfors
Brösarp

ÅRETS TALANG
Emil Hansson

Ystads IF

ÅRETS KVINNLIGA IDROTTARE
Armina Barakovic

Ystads karateklubb

ÅRETS MANLIGA IDROTTARE
Peder Fredricson

Österlens RK

ÅRETS ELDSJÄL
Vivi Hagenkötter

Korpen Ystad

ÅRETS UNGA LEDARE
Filippa Kristiansdotter

Ystads volleybollklubb

ÅRETS AMBASSADÖR
Fredrik Petersen

Hamburg/Berlin

ÅRETS FÖRENING
Marsvinsholm/Pan

ÅRETS LEDARE
Patrick Nilsson

Skurups AIF



– Det är jätteroligt att bli 
belönad. Verkligen kul att 
bli uppmärksammad för 
det man gör, säger Jörgen 
Lundgren.

53-årige Lundgren fick 
ta emot årets handikapp-
ris på galan. Han är inte 
själv funktionshindrad 
men lägger stora delar 
av sin fritid och sitt en-
gagemang på det svenska 
kälkhockeylandslaget där 
hans son Rasmus är en av 
de tongivande spelarna.

– Ungefär 20 timmar 
i veckan avsätter jag åt 
kälkhockeyn. Men de bäs-
ta idéerna får jag faktiskt 
på nätterna. Då ploppar 
det upp olika tankar, allt 
från tekningssituationer 
till förändringar av spe-
larpositioner.

Jörgen Lundgren är an-
nars mest känd för sin tid 
som fotbollsspelare i Tome-
lilla IF där han spelade i 
A-laget under 14 säsong-
er. Hans intresse för kälk-
hockey väcktes när Rasmus 
började spela i FIFH Mal-
mö för tio år sedan.

Aldrig spelat
Jörgen har aldrig själv 
spelat ishockey men all 
den tid han tillbringade 
tillsammans med Rasmus 
på träningar och matcher 
gjorde att han tog till sig 
massor av kunskap och 
intryck.

Ett par år senare stod 
Jörgen där som tränare 
för FIFH Malmö, en roll 
som han innehade 2006-
10. 2008 blev han assiste-
rande förbundskapten för 
landslaget och sedan 2010 
är han det högsta hönset 
för det blågula manskap 

som nu ska kämpa om 
medaljerna tillsammans 
med sju andra lag i Sotji. 
Parallellt med de autodi-
daktiskt förvärvade kun-
skaperna har Jörgen även 
genomgått kurser.

Vägen till Sotji har ändå 
varit lång. Under några 
års tid var Sverige lite av 
en strykpojke i kälkhock-
ey. Det senaste året har 
emellertid resultaten bör-
jat förbättras. Inte minst 
i kvalet till Paralympics, 
som avgjordes i italien-
ska Turin, gjorde Sverige 
bra ifrån sig med bara en 
förlust under ordinarie 
tid på fem matcher.

Sotji blir inte första 
gången som Jörgen Lund-
gren figurerar i Paralym-
picssammanhang. Både 
han och Rasmus var med 
i Vancouver 2010.

Jörgen minns den resan 
med välbehag:

– Äventyret i Vancouver 
var jättestort, en enorm 
upplevelse. När vi tågade 
in på invigningen inför 
60 000 åskådare var det 
så att håren reste sig över 
hela kroppen. 

Men att bli belönad in-
för 300 personer i Ystads 
teater var förmodligen 
inte så dumt det heller!

Fredrik SörenSSon

Fredrik

 Två personer, båda från 
Tomelilla kommun, visade 
sig vara väl kvalificerade för 
2013 års pris, Per-Olof Kippel, 
Benestad och Fabian Rimfors 
från Brösarp. Per-Olof var 
den som, för tolv år sedan, 
kom på den fantastiska idén 
att dra igång en fotbollscup 
mellan byarna i Fyledalen.

– När projektet inleddes 
så låg det enorm prestige i 
att vinna turneringen. Men 
även om kampen fortfaran-
de är hård ute på planen, tolv 
år senare, så har fokus flyt-
tats över till den sociala sam-
varon. Höjdpunkten i det av-
seendet är den gemensam-
ma festen på kvällen efter att 

segrarna på fotbollsplanen 
korats, berättade Per-Olof 
Kippel som kände en enorm 
glädje över priset.

Bredare utbud
För Fabian Rimfors del 

handlade mycket om att 
erbjuda Brösarpsborna ett 
ännu bredare utbud av ak-
tiviteter. Brösarpssonen 
hade precis återvänt från 
stora orter som Los Ange-
les, Mexico City och slutli-
gen via Malmö. Han hade 
samlat på sig massor med 
intryck och ett av de gal-
naste var att introducera 
utförsåkning – på gräs.

– Utförsåkning på gräs är 

ju extremt stort i vissa län-
der särskilt i centraleuropa. 
Men tävlingsformen är stor 
även i Iran. Faktum är att 
VM arrangeras vartannat 
år sedan 1979, berättade 
Fabian Rimfors, som glad-
de sig särskilt åt att ha fått 
dela priset med Per-Olof.
Har ni känslan av att era 
ideella insatser och udda 
lanseringar bidragit till att 
stärka självkänslan i era 
tätorter med omnejd ?
– I vårt fall finns ju ingen 
naturlig mötesplats mel-
lan byarna. Ingen lanthan-
del, ingen dansbana och 
ingen post. Där har Slaget 
om Fyledalen blivit lite av 
räddningen. Varje arrangör 
lägger ner en enorm tid på 
förberedelserna och det en-
gagerar massor med män-
niskor. Idag är det också så 
att det är den naturligaste 
sak i världen att stanna och 
snacka med en boende från 
en av grannbyarna, menade 
Per-Olof Kippel.

– Det är ju bara ett par år 

sedan vi sjösatte det alpina 
projektet på gräs, även om 
vi hunnit med att arrange-
ra svenska mästerskapen. 
Men det har ju följts av 
återupptagande av ishock-
eymatcherna mellan Brö-
sarp och Maglehem, som 
lockat över 300 åskådare. 
Efter att ha bott på många 
olika platser i världen, tyck-
er jag att Brösarp har precis 
allt och jag vill gärna tro att 
det går att få folk att stan-
na kvar i byn om utbudet av 
idrottsaktiviteter breddas, 
sa Fabian Rimfors.

Per-Olof Kippel känner 
idag en enorm stolthet över 
att inte vara den som allt 
hänger på för att Slaget om 
Fyledalen ska leva vidare.

– Om jag till exempel 
skulle flytta från Benestad 
så är jag helt övertygad om 
att den samvaro och själv-
känsla vi byggt upp skul-
le få fotbollsturneringen 
att leva vidare och därmed 
också byarna i Fyledalen
 MatS HedForS

idrottsgalan  medaljregenet

Uppsnappat på teatern

IF håller sig kvar i serien utan 
extramatcher. 

 ■ ”Det har jag förträngt!” 
Per-Olof Kippel fick juryns speci-
alpris för sitt engagemang i Slaget 
om Fyledalen. Hur det gick för 
hans Benestad i turneringen i fjor 
lät han emellertid vara osagt...

 ■ ”Hoppas ni har en trevlig 
kväll. Gör nu inget som inte jag 
hade gjort...” 
Årets ambassadör Fredrik Peter-
sen skickade en uppmaning via 
video till publiken. 

 ■ ”Klockan har ingen bety-
delse – huvudsaken är gemen-

skapen.” 
Vivi Hagenkötter i sitt känslolad-
dade tacktal. 

 ■ ”Nästa år kommer jag 
tillbaka på galan. Då ska jag 
vinna Årets talang...” 
Veteranvärldsmästaren på 
cykel, Jan Karlsson, var på 

gott humör när han lämnade 
teatern. 

 ■ ”För att själv vinna ett 
pris på den här galan får 
man väl instifta ett nytt 
pris: ”Årets föredetting...” 
YA:s sportchef Jan Ohlsson 
börjar bli desperat...

Byarna lever med 
hjälp av idrotten
Ystad. De naturliga samlingsplatserna 
försvinner, folk flyttar och föreningslivet 
för en tuff tillvaro i småbyarna på Ös-
terlen.  När juryns specialpris delades ut 
var det just fokus på personer som, via 
idrotten, lagt ner massor med tid för att 
få småbyarna på Österlen att överleva.

Juryns specialpris. Fabian Rimfors, Brösarp, och Per-Olof Kippel, Benestad, använder idrotten som redskap för att skapa liv i 
byarna. Foto: Ronney Lantz

Jörgen Lundgren och kälkhockeylandslaget har slipat på 
formen länge och ska snart bege sig till Paralympics i Sotji.
 Foto: SpRiSSe niLSSon

Från teatern till  
hetluften i sotji
I lördags tog för-
bundskaptenen för 
kälkhockeylands-
laget, Jörgen Lund-
gren från Tomelilla, 
emot publikens jubel 
i Ystads teater. Inom 
kort beger han sig till 
Paralympics i Sotji för 
att försöka nå fram-
gångar där också.

Fakta

Jörgen Lundgren
 ■ Ålder: 53 år.
 ■ Yrke: Vaktmästare inom 

Tomelilla kommun.
 ■ Familj: Hustrun Jeanette, 

dottern Sandra och sonen 
Rasmus, ett barnbarn och två 
hundar.

 ■ Bor: Villa i Tomelilla.
 ■ Ledarekarriär: Kälkhock-

eytränare i FIFH Malmö 2006-
10, assisterande förbunds-
kapten för kälkhockeylandsla-
get 2008-10, förbundskapten 
sedan 2010.

 ■ Kuriosa: Har gjort 532 
A-lagsmatcher för Tomelilla 
IF och är föreningens fjärde 
mesta spelare genom tiderna.
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