
Den här bilden ska �nnas dold på dokumen-
ten för att en svart sida ska generera fyra 
plåtar annars blir det fel i överföringssyste-
met.

Hälsar
Björne
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Välkommen till lensway.se eller någon av våra butiker i Göteborg, 
Malmö eller Stockholm.
 
Erbjudandet ger dig möjligheten att välja bland 16 olika solglasögonmodeller från Polaroids senaste  
kolletion. Köper du istället 2-3 boxar linser får du ett par solglasögon från Polaroids senaste kollektion för halva priset. 
Erbjudandet gäller t.o.m. 31 juli 2014.

- SOLGLASÖGON -
PÅ KÖPET

Få solglasögon från Polaroid på köpet och fri frakt vid köp av 4 boxar linser

Vår älskade

Rita Kårbro
* 17 september 1972
har stilla insomnat. 

Sörjd och saknad av oss alla

Enköping 10 juli 2014
Felix, Jonna, Deva

Michael
Mamma
Sara, Åse

Övrig släkt och vänner

Varmt var Ditt hjärta
Och glatt Ditt sinne

Ljust och soligt
Lyser Ditt minne

Begravning äger rum torsdag
31 juli kl 14.00 i Vårfrukyrkan.
Vit klädsel och vita blommor. 

Tänk gärna på Levande Föda i 
Skeppsgården.

bg 852-0447, pg 637556-2
Efter akten skiljs vi åt.

I grässlalom trillar nästan alla.
Ändå kastar sig ett femtiotal 

åkare varje år ned för den gräs-
täckta SM-backen.

– Det handlar om ren över-
levnad. Jag klarade mig hel-
skinnad ned i alla fall, säger 
 Richard Vereby, 39. 

Inofficiella SM i grässlalom gick 
i skånska Brösarp i går.

Med specialdesignade skidor 
tävlar både barn och vuxna mot 
varandra i backen. 

Att åka på gräs är mycket svåra-
re än snö eftersom gräset inte ger 
ett  naturligt glid. 

Och det dröjde  inte länge innan 

första åkaren fick  bita i gräset. 
– Det fanns inget sätt att 

 bromsa på så det är bara att köra 
så fort som möjligt, säger Ulf 
Lundberg.  

Vanligt att ramla
Snyggaste vurpan gjorde 

 Mårten Kjellsson: en frivolt. Han 
klarade av att ställa sig på skidor-
na igen och åkte i mål.

– Det är vanligare att man trillar 
än att man lyckas stå på skidorna 
hela vägen ned, säger arrangören 
Fabian Rimfors.

Specialskidor
Åkarna kör på korta skidor som 

påminner lite om inlines. Alla 
skidorna doppas i en spann med 
såpa innan åket. Det gör glidet  lite 
bättre. 

Men det är inte som vanliga  
 skidor, som går att bromsa i   farten.  

Tävlingen är öppen för både 
barn och vuxna och alla har lika 
god chans. Arrangören Fabian 
Rimfors säger: 

– De vuxna satsar mer och kör 
istället omkull. Förra året hade vi 
en liten tioårig flicka som place-
rade sig före många av de vuxna 
genom att köra försiktigt och ta sig 
säkert i mål.

Vann gjorde Edward Nord från 
Linköpings AK som tog sin tredje 
SM-titel.

Susanna Nygren
susanna.nygren@aftonbladet.se

Här biter åkarna i gräset

SEGRARE Edward Nord från 
 Linköpings AK vann för tredje året 
i  rad. Foto: ANDREAS HILLERGREN

Specialskidor, såpa och 
vurpor i SM i grässlalom

Tut-tut, här 
kommer jag!

En av många vurpor under slalomtävlingen.
Duell mellan segraren Edward Nord till vänster och Kenth Sebrén från 
AXA Sports Club/Hjärup som körde så hårt att han slog axeln ur led. 


