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Putin behövde 330 miljarder
– vi fixar det för småslantar

V

i befinner oss mitt
mellan olympiska
spelen och paralympics i Sotji.
OS var en succé. Välordnat och mästerligt skildrat
av Viasat. För svensk del
var det dessutom så framgångsrikt, att truppen nästan fick betala avgift för
övervikt på flygplatsen när
det skulle checkas in för
hemfärd. Så många medaljer fanns i bagaget
Men det var det här med
spelens kostnader.
330 miljarder satte Vladimir Putin sprätt på för att få
arrangera sina prestigespel.
Greppar ni summan?
Jag gör det inte.
330 miljarder är en löjlig mängd pengar för en
idrottstävling. Visserligen
har ett antal miljarder säkert försvunnit i korruption
och mutor. Men ändå. Den
budget London hade för att
arrangera sommar-OS 2012
var en fjärdedel av kostnaderna för Sotjispelen.
Och så här fortsätter det.
Att arrangera ett olympiskt

Boende
■■ Sydöstra

Skåne vimlar
av campingplatser, vandrarhem, hotell och bed and
breakfast i lantlig miljö.
Området för Kiviks marknad kan omvandlas till
olympisk by och Ystads
saltsjöbad blir högkvarter
för pamparna i IOK.

Infrastruktur
■■ Inga problem. Skånetrafiken kör täta turer kors
och tvärs genom våra kommuner. Busslinjer som
301, 339, 397 och 577 är väl
fungerande. Pågatågen kan
transportera åskådarmassor från Öresundsregionen
hela vägen ut till Simrishamn. Vid behov kan även
Lilla tåget i Ystad sättas in
för att köra IOK-medlemmarna mellan Saltsjöbaden och järnvägsstationen.

Media
■■ Ystads Allehandas lokaler i hjärtat av Ystad blir
det självklara mediecen-

Volls
Vol
Bjärsjölagård

spel blir mer och mer omöjligt för en större del av världens länder. Samtidigt tenderar OS att bli en scen för
tveksamma regimer att visa
upp en vacker kuliss på.
Och man gör det till vilket
pris som helst. Det behövs
ett nytänkande. Idrotten
måste ta tillbaka kontrollen över arrangemangen.

Vollsjö

Vombsjön

Sjöbo
Sjöbo
Sommarby
Sommarby

Och det behöver inte vara
så märkvärdigt. YA-sporten
kan i dag visa hur sydöstra
Skåne, som är ett fransbrödkorn på en gigantisk
världskarta, kan så sy ihop
ett olympiskt vinterspel.
I princip alla anläggningar är redan på plats.
Konceptet bygger på ett
gott samarbete mellan fem
kommuner och på att se
möjligheter i det som redan finns.
De olympiska arenorna ser ni på kartan här intill. Men det är förstås mer
som måste fungera för att
ett vinter-OS ska kunna genomföras. Det gäller bitar
som infrastruktur, boende
och media. Vi har förstås
tänkt på allting.
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Blentarp
Backhoppning
■■ Oran, Sjöbo
Blentarp

Sövde
Sövde

Väder
■■ Några

garantier finns
aldrig, se bara vad vilka helvetes kval som Vasaloppsarrangörerna har lidit de senaste dagarna. Men en normalkall februari ligger temperaturen under nollan i
dygnsmedeltemperatur och
då ska det inte vara några
problem med vinteridrott.

Elden
■■ Självklart

ska en olympisk eld brinna och någon
ska tända den. Här vill vi
ha hjälp av YA:s läsare med
förslag. Var ska elden brinna och vilken person med
lokal förankring ska få hedersuppdraget att tända
den?
Förslagen skickas till:
sporten@ystadsallehanda.se
Vinnande förslaget belönas med tre Trisslotter.

Alpint

■■ Orebacken, Sjöbo
Slalombacken i Oran har
en imponerande fallhöjd.
SnogeEn väl fungerande lift till
holmssjön
André Myhrer, Frida HansSnogedotter och kompani finns
holmssjön
också redan på plats.

1960 invigdes hoppbacken. Visserligen finns hopptornet inte längre
kvar, men Sjöbo har stolta traditioBlentarp
Sövde
ner som
backhopparmetropol och
en kunnig publik. Till OS kommer
backen att återuppstå.

Snogeholmssjön

Ellestadssjön
Ellestadssjön

Konståkning
trat. Här finns redan modern teknik, stor tradition
och en del lediga rum.

Sjöbo
Sjöbo

Ellestadssjön

■■ Svaneholmssjön, Skurup

KrageSöve
holmssjön
KrageKrage- holmssjön
Söv
Sövestad
holmssjön

Ett vackert slott speglar sig i Svaneholmssjön, som vintertid ligger spegelblank av naturis. Vackrare miljö för
estetisk konståkning finns inte i norra
Europa.

Skurup
Skurup
Skurup

Rydsgård
Rydsgård Snowboard/
Rydsgård
freestyle
■■ Åvalla skatepark, Ystad

Bob

Skidskytte
■■ Sandskogen, Ystad

Hedeskoga
Högklassiga
skyttebanor för både
Hedeskoga

En modern anläggning med hopstående och
liggande skytte finns på
Hedeskoga
pramper och rails (räcken) som
plats. När motionsslingorna spåras för
lämpar sig för slopestyle på både
skidåkning faller allting på plats. Bara
bräda och skidor. After ski arrangeras
att tut... skjuta och köra.
SvarteSvarte
i Ungdomens hus alldeles intill.

■■ Zimmermans backe, Skurup
En gång hemmamark för Skurups Skivarp
Skivarp
Alpina. Den karaktäristiska eken högst
uppe blir ett ag spelens landmärken.Skivarp
Invigningen
Väldigt snabba åktider har uppmätts i
■■ Regementsområdet, Ystad
anläggningen.
Vilken plats är mer lämpad för marscheAbbekås
rande trupper än regementet i Ystad? Länge
har Ystad International Military Tattoo varit
Abbekås
ett evenemang som fått stor uppmärksamAbbekås
het i Europa. En självskriven plats för OS0
10 på.
trupperna att marschera
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■■ Utomhusrinken, Brösarp

■■ Ornahögsbacken, Brösarp

Turneringen kommer att spelas på
en rad rinkar i fem kommuner. Tre
Kronors matcher och finalen avgörs
på utomhusrinken i Brösarp, som
Pär Mårts redan bekantat sig med.

Brösarp

Brösarps Alpina Skidklubb
(BASK) har skapat en högklassig anläggning på ”Österlens
alper”. Släplift, vikkäppar och
elektrisk tidtagning är redan
på plats. De ä bar å åk!

Lövestad

Äsperöd

Vitaby

Kivik

SkåneTranås

Sankt Olof

SövdeVik

Skeleton

Tomelilla

Smedstorp

Baskemölla

Skridskor

Onslunda
■■ Tosselilla, Tomelilla
Lägg dig på mage och glid ner för en bana
i hisnande hastigheter. En helt ändamålsenlig anläggning är redan på plats, när
Tosselilla förvandlas ett vinterlandskap.
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Sommarby Sankt Olof

■■ Skåne Tranås
Andrarums IF erbjuder fina
spår och är en van arrangör av
stora skidlopp. Så sent som i
januari stod man som värd för
Österlenmästerskapen.

Äsperöd

Kivik

Vitaby

Längskidor

Lövestad

Gärsnäs

Ö.Vemmerlöv
■■ Tommarps hundSnogekapplöpningsbana
Baskemölla
Så här skulle det kunna holmssjön
Ö.Vemmerlöv
se ut om hundkapplöpningsbanan i Tommarp
blev en arena för hastighetsåkning på skridskor.
Tvåbena atleter på skridGärsnäs
skor i stället för fyrbenta
hundar med munkorg.

Sim

Simrishamn

Ellestadssjön
Ö.Tommarp

Lunnarp
Ö.Tommarp
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Sportredaktionen: Jan Ohlsson (chef) 0411-55 78 70, Jan Andersson 0411-55 78 71,
Ulf Gummesson 0411-55 78 72, Tommy Nilsson 0411-55 78 56, Fredrik Sörensson 0411-55 78 17
E-post: sporten@ystadsallehanda.se

Skicross

Rodel

■■ Tosselilla,
Tomelilla
När vattnet fryser i
blir rutschStora skåran
kanan en perfekt
rodelbana. Bara att
Herrestad
inta ryggläge!

Köpingebro

■■ Svampabanan, Tomelilla
Byt ut bilarna mot skidåkare
och grus mot snö – och ni
får en fartfylld jakt, backe
upp och backe ner i motorsportens Mekka.

Skurup

Köpingebro
Glemmingebro

Hammenhög

Short track
Rydsgård
GlemmingebroBorrby

När vattnet i vallgraven runt Glimmingehus har frusit till is blir det en
perfekt short track-bana.Skillinge
Tre varv
runt den medeltida borgen. Räkna
med stor dramatik i kurvorna och täta
åskådarled i den historiska miljön. Hedeskoga

Curling

■■ Hammars backar vid Kåseberga

■■ Ales stenar, Kåseberga
Curlingstenar och Ales stenar. Vilken
oslagbar kombo.
Abbekås
Självklart ska den olympiska curlingbanan anläggas i
mitten av Sveriges mest kända stensättning. Fantastisk
miljö för olympiska stenar att glida fram i.

Kuperad terräng. När traktens bönder, på
uppmaning av IOK, lastar av gödsel på
kmförvandbackar som sedan täcks30
av snö,
las Hammars backar till puckelpist.

0
30 km

Skillinge

ÖSTERSJÖN

Svarte

Skivarp

Puckelpist

Sövestad

Borrby

Löderup

Nybrostrand
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■■ Vallgraven, Glimmingehus
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