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AXEL, 7, DROG SITT

Sommartorka i skidbacken?
Perfekt för SM i grässlalom
BRÖSARP. Strunt i snön och den svettiga skidoverallen!
I Brösarp tar man sig trots högsommarvärmen lekande
lätt nedför backarna.
I går var det återigen dags för Sveriges enda inofficiella
SM i grässlalom.
– Det är lite annorlunda. Man kan inte sladda och det
krävs en annan teknik, säger vinnaren Edvard Nord.
Edvard Nord, 19, går vanligtvis
på skidgymnasiet i Torsby. Men
under tre somrar i rad har han
begett sig till Brösarps backar
för att delta i SM i grässlalom.
De två tidigare åren har han
stått som vinnare och även
denna gång var han snabbast
och tog hem guldet.
– Det är kul att kunna åka skidor på somrarna också. Ju mer
man åker desto mer känns det
som att stå på vanliga skidor,
säger han.

”Kul att åka på gräs”
51 deltagare gjorde upp om
den prestigefyllda titeln och tävlade både i lag och individuellt.
Sjuårige Axel Lundberg fick
tävla mot mästaren Edvard Nord
i åttondelsfinalen. Med lite hjälp
av mamma fick han fin fart
i backen.
– Det är kul att åka på gräs
men lite konstigt, säger Axel när

succé och lockar numera deltagare från hela landet. Under de
tre år som tävlingen har arrangerats har såväl barn som pensionärer tagit sig nedför backen på
lånade grässkidor insmorda i
brunsåpa.

han har fått av sig hjälmen och Politiker på plats
pjäxorna.
Det som är speciellt för årets
Det var för tre år sedan som SM är att även politikerna tycks
Fabian Rimfors bestämde sig
ha fått upp ögonen för den något
för att arrangera SM
udda sommarsporten. Före
i grässlalom för första
detta språkröret Lotta
Hedström (MP) duellegången. Idén väcktes en
rade i kvalet mot Tomedag när han var på väg
lillas vice ordförande i
till jobbet.
– Jag såg upp
kommunstyrelsen Torgny
mot backLarsson (S).
arna
och
– Man märker att det
tänkte att
är valår. Gudrun
det skulle
Schyman lovade
vara kul att
också att vara
åka där på
med men kastade
somrarna
in handduken
förra veckan. Vi
också. Sedan
mindes jag
får se om hon
att det nog
ställer
upp
fanns något
nästa år i stället,
som
hette
säger Fabian Rimgrässlalom,
fors.
Fabian Rimfors är arrangösäger han.
Anna Dahlbeck
ren bakom Sveriges enda
Derbyt
anna.dahlbeck@kvp.se
om.
inofficiella SM i grässlal
blev
en

GRÄSLIGT
Str˚l ande. Sjuårige Axel Lund-

berg fick tävla mot mästaren Edvard
Nord i åttondelsfinalen. ”Det är kul
att åka på gräs men lite konstigt”
Foto: SANNA DOLCK
säger Axel efteråt.

www.Bilstallet.se - Tel 0372-157 00
Vi har drömbilen för er! Hjärtligt välkomna! 150 bilar i lager!

Nu 875.000:-

Baja 38 Special Magnum 50
Mercruiser 830 Hkr 11.5m -01

Jaguar XJ 3.0D B&W Aut Premium
Luxury NAVI Diesel 19” Alu -10

Wiesmann GT MF4 V8 6-vxl NAVI
Unik bil -05

275.000:Cadillac XLR 4.6 V8 Aut Steptr.
Headup Cab NAVI 18” Alu -05

Nu 575.000:Ferrari 612 Scaglietti F1 Aut
NAVI V12 Nyskick -04

Nu 189.900:-

Nu 155.000:Adria Altea 512 PU Queensbed
Husvagn -11

MB SL 350 Aut Steptronic
NAVI Cab 18” Alu -03

Bilstallet i Ljungby

129.000:Harley-Davidson FLSTI Heritage
Softail 1450cc -06

Nu 529.000:TEC 670 i-Tec Fiat 3.0 t Multijet
6-vxl Diesel Helintegrerad -08

625.000:Bentley Continental GT 6.0 Aut
560 Hkr V12 -05

Nu 199.000:Cadillac Escalade 6.2 V8 Aut
Luxury 7-sits 4WD 409 Hkr -07

Nu 318.000:Volvo C70 D4 Xenium Summum
NAVI 6-vxl Cab Diesel 18” Alu -13

Kungsgatan 55, Ljungby • Öppettider: Måndag – torsdag 10.00–18.00, fredag 10.00–17.00

619.000:Jaguar XKR Cab 5.0 V8 Aut
Kompressor 510 Hkr -10

Nu 575.000:Aston Martin Vantage V8 Coupé
NAVI 6-vxl -07

Nu 765.000:Aston Martin Vantage V8 N400
Nürburgring Aut NAVI -08

Tel. 0372-157 00

Reservation för tryckfel!

Nu 489.000:-

795.000:-
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MÆstAREN. Edvard Nord vann derbyt både förra
och förrförra året. Även denna gång var han snab

bast och tog hem guldet. Vinsten är 5000 krono
rs
presentkort till en skidresa.

T KUL

Full FARt FRAM˚t. Detta år deltog 51 per

soner i parallellslalomloppet och tävlade både
individuellt och i lag. Men även duktiga skid
åkare kan få svårt att hålla styr på grässkidorna.

RÆtt glid kRÆvs. Grässkidorna kan använe
das med vanliga pjäxor. Mellan varje lopp måst

ska
skidorna rengöras från gräs och smuts och
.
såpa
brun
med
jas
dessutom smör

PublikFEst. För tredje året i rad
anordnades
slalomderbyt i Brösarps backar. Mån
ga hade kom
mit dit för att stötta tävlande fam
iljemedlemmar
och ta en somrig fika i sluttningarn
a.

DUBBEL GLÄDJE MED TELIA

HALVA PRISET
PÅ ENA LUREN
N

u har du chansen att köpa två vattenskyddade
Samsung Galaxy S5 med Telia Mobil Komplett och
få halva priset på den ena mobilen! Dessutom får du Spotify
i 3 månader och Storytel Ljudböcker i 12 mån på köpet.
Passa på att även köpa till en surfplatta till kanonpris!
Vi ses i butiken!

499:-

TELIA MOBIL KOMPLETT I 24 MÅN
FRIA SAMTAL, SMS/MMS & 2 GB DATA

Hraislveat!
p

249:-

TELIA MOBILANSLUTNING 24 MÅN
FRIA SAMTAL, SMS/MMS & DELA DATA
SA MSUNG GA LA

XY S5

• 5,1-tums skärm
• 16-megapixelka
mera
• Damm- & vat ten
tålig

KÖP TILL SURFPLATTA FÖR 59:-/MÅN
Lägg till 59 kr/mån i 24 mån så får du en
8-tums Galaxy Tab 3 med 4G och ett extra
SIM-kort. Du delar data med ditt vanliga mobilabonnemang. Smidig surfplattesurf till ett bra pris.
Gäller även dig som har Telia Mobil Komplett idag.

Gäller alla skal & väskor

Teckna Telia Komplett 2-20 GB med 24 mån bindningstid och få Storytel i 12 månader (värde 2 028 kr) och Spotify Premium i 3 månader (värde 297 kr). Minsta totalkostnad inklusive aktiveringsavgift: 18 452 kr (12 226 kr + 6 226 kr).
Priser avser nyteckning. Erbjudandet gäller så långt lagret räcker, dock längst t o m 31/7 2014. Veckans klipp gäller t o m 20/7 2014. Vi reserverar oss för tryckfel. Mer info i butiken och phonehouse.se.

