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ETT GrÆSLIGT GLID
P˚ SLALOMTÆVLING
Full Fart. Här flyger
Hanna Westman från
Vångabergets slalomklubb nedför backen.

ALPIN SOMMARTÆVLING
Vad: Sommartävling på
grässkidor i parallellslalom.
Var: Ornahög (skidbacke
med lift i Brösarp)
För VEM: Öppen för alla.
Deltagarna tävla individuellt
eller i lag.
arraNgör: Brösarps alpina
skidklubb.

Vinnaren. Edvard Nordh tog
guld i Brösarps inofficiella grässlalom-SM.
Foto: ANDREAS HILLERGREN

edvard nordh vann Brösarps inofficiella grässlalom SM
Sandstränder och konstrundor i all ära, nu hoppas Fabian
rimfors kunna sätta österlen på kartan för dem som älskar
alpin skidåkning och afterski. Här flyger deltagarna i Sveriges enda inofficiella SM i grässlalom nedför de österlenska
backarna.
– Jag hoppas att grässlalom slår igenom stort i Sverige,
säger arrangören Fabian rimfors.
Pjäxorna är på, hjälmarna likaså
och skidglasögonen. Men var är
vinteroverallerna?
Sådana
behövs inte under grässlalom i
Ornahög. Här kämpar 41 deltagare från hela Sverige – och faktiskt från Danmark också – om
titeln bästa grässlalomåkare.
När alla hade åkt stod det

VINN

klart att en person var i en klass
för sig: Edvard Nordh från Linköpings alpina klubb. Han vann
även i fjol.
Tvåa kom hemmahoppet Erik
Blomqvist.
– Men Edvard Nordh vann
kvalet med Stenmarksmarginal,
säger Fabian Rimfors.

Hanna Westman från Vångabergets slalomklubb är en annan
tävlingsdeltagare. Hon är med i
det alpina juniorlandslaget men
hade en del problem med att ta
sig nedför backen. Och hon var
inte den enda som föll i det brungröna gräset. Nästan alla trillade – på baken, på huvudet eller
på sidan.

åker grässlalom får du inte
fuska. Åker du med bakvikt
ramlar du på rumpan och lutar
du dig fram för mycket dyker du
i backen, säger Fabian Rimfors.
Han kom på idén med ett grässlalom SM en dag på väg till jobbet.

Kom på tävlingen själv

– Jag tittade upp mot Brösarps
backar och tänkte att det var
synd att man bara kan åka där
på vintern. Sedan kom jag på att
jag hade läst om grässlalom,
säger Fabian Rimfors.
Han sökte på nätet och lärde

Är det stora skillnader mellan
att åka på snö och gräs?
– Ja och nej. Ju mer du åker
desto mer suddas skillnaden ut.
Det är samma teknik men när du

”Hade läst om grässlalom”

Den 3 augusti blir det Classic British Rock på Amiralens utescen
i Malmö. Glambanden Sweet och Slade och balladmästarna
Smokie har slagit sig ihop för att bjuda på en nostaligsk rockkväll med många hitlåtar. Kvällsposten ger dig nu chansen att
vinna biljetter.
Svara på frågan så kan du bli en av fem läsare som får biljetter
för två personer.
Mer info hittar du på: www.amiralenmalmo.se

www.ticnet.se

Johanna Darnéus
johanna.darneus@kvp.se

SMS-FRÅGAN

biljetter till

Smokie, Sweet
oCH Slade!

sig att grässlalom är en tävlingsgren sedan 1960-talet.
Förra året bestämde han sig
för att arrangera ett grässlalomderby – och det blev succé.
– Nästa år vill vi få med Gudrun Schyman. Hon var inbjuden
i år men kunde inte komma. Hon
har aldrig stått på ett par skidor
och vårt mål är att konvertera
skidåkare, säger Fabian Rimfors.
För att locka dit politikern har
han en morot: gratis skidlektioner på gräs.

Vilken av följande titlar är en låt som
Sweet haft en hit med?

1. Runaway 2. Ballroom Blitz 2. Living Next Door to Alice

1 - 5:e pris:

2 biljetter till
tre brittiska
pärlor
Värde 425:-/biljett

Så här går tävlingen till: Gilla Kvällsposten på Facebook.
Där finns info om tävlingen. Du tävlar sedan via sms.
För att kunna tävla och betala ditt SMS-köp måste du
from 1/2 ha registrerat en digital plånbok.
h Skicka ett sms till 72200 med texten: KVP
(mellanslag) BILJETT (mellanslag) följt av ditt svar,
ditt namn och din adress.
h Varje sms kostar tio kronor.
h Sista tid och dag för tävlingen är kl 13, onsdagen 23/7.

CHANSEN
CHANSEN

OBS: Anställda på Expressen, GT, Kvällsposten eller familjemedlemmar till någon av dessa får ej delta i tävlingen. Juryns beslut kan ej överklagas. Vinsten kan ej överlåtas eller bytas mot kontanter, varor eller andra tjänster. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

