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SEMESTER OCH RESOR är alltid 
lika härligt! Avbrott från varda-
gen som ger inspiration, livs-
kraft och glädje. Men en resa 
behöver inte alltid vara lång. En 
dagsutflykt eller en helg är lika 
livgivande som en längre resa. 
Bäst av allt är om man kan 

mixa. Själv planerar jag – ett 
par dagar på Österlen, en dags-
utflykt till Köpenhamn och en 
längre resa till Sydafrika. I vår 
bilaga bjuder vi på tips inför 
februarilovet – utflykter och 
resmål som passar både stora 
och små!
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Man reser  
världen runt på 

jakt efter det 
man önskar  

och hittar det 
när man  

kommer hem.
George Moore

Susanne Lindén
Redaktör

”lite som 
riksgränsen, 
ha-ha...”
Fabian Rimfors  
i Brösarp håller 
tummarna för  
snö – men kör 
slalom året  
runt ändå

Grässlalom på 
sommaren.
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I Brösarps Alpina Skidklubb är man 
vana vid att leva på hoppet. Fast 
om det kommer snö så finns det 
både lift, varierad åkning och en 
kunglig utsikt över Hanöbukten.

– Nästan som i Narvik och 
Alaska, säger Fabian Rimfors i 
klubben.

Österlen är vida känt för sin böljande 
natur och för att ha en magnetisk drag-
kraft på utflyttade krukdrejare och 
konstnärer. Men möjligheterna till vin-
tersport ligger sällan i fokus. Brösarps 

Alpina Skidklubb är dock ett 
exempel på att både möj-

ligheterna och intresset 
finns.

– Klubben bildades 
redan 1972. Det var 
till och med före 
Stenmarks genom-
brott, säger Fabian 

Rimfors.

Varierad åkning
Hemmabacken är, med 

alpina mått mätt, tämligen 
blygsam. Ornahög servas av en (ganska 
nyservad) replift och erbjuder en 155 
meter lång nerfart som längst. På toppen 
ligger en gammal kungagrav och utsik-
ten är, så klart, majestätisk. Även om 
längden inte är något att skryta med 
finns det möjlighet till varierad åkning 
på båda sidor liften.

– Även om det är pyttelitet så finns det 
en stor variation. Jag har ju märkt att 
barn tycker det är tråkigt att bara åka i 
zick-zack i en pist, Här är det mer spän-
nande, säger Fabian Rimfors. 

Eftersom det inte finns någon kanon är 
det natursnö som gäller.

– Lite som Riksgränsen haha.
Förutsättningarna för snö är goda med 

Klubben  
bildades 1972, 

det var före  
Stenmarks  

genombrott.
Fabian Rimfors

Sydsvenska skidbackar
zz Sjöbo Ora, Sjöbo.z(1–5znedfarter)
zz Vallåsen, Laholm.z(6–10znedfarter)
zz Klinten, Osby.z(1–5znedfarter)
zz Vånga-

backen,  
Kristianstad.z
(1–5zned-
farter)

zz Vinterberget, 
Olofström.z
(1–5zned-
farter)

zz Vrenninge-
backen, 
Halmstad.z
(1–5zned-
farter)

zz Hultagårdsbacken, Hylte.
zz Hanaslövsbacken, Alvesta.z

(1–5znedfarter)
zz Lessebo skidbacke.z(1–5znedfarter)
zzMyrebobacken, Ljungby.z

(1–5znedfarter)
zz Alandsrydsborgsbacken, Värnamo.

(1–5znedfarter)
zz Dackestupet, Kalmar.z

(1–5znedfarter)
zz Svartbäcksmålabacken, Nybro.z

(1-5znedfarter)
zz Aboda Klint Skidbacke, Högsby.z

(1-5znedfarter)

skånska mått mätt. Brösarp ligger i den 
del av Skåne som har mest nederbörd. 
Åtminstone statistiskt sätt. Säsongen 
2012/2013 kunde man hålla öppet mel-
lan december och april. Det finns ingen 
belysning i backen men entusiasterna 
kunde ta några kvällsåk ändå.

– Det var ju ännu mysigare i månsken.
Året har ännu inte inbjudit till åkning. 

BASK håller tummarna för ett jämt och 
lagom ymnigt snöfall så att underlaget 
ligger kvar. Fabian Rimfors har haft kon-
takt med dem som driver backen i Sjöbo 
och har själv åkt i Vångabacken i Kristi-
anstad. Även där har snötillgången varit 
ytterst blygsam den här säsongen.

Hemligt – som svampställen
Fabian, hustrun Malin och de tre bar-

nen Leo, Hedda och Aron har dock hittat 
bra längdåkning några kilometer söder 
om Brösarp, mellan Eljaröd och Vitaby. 
Här finns, eller åtminstone fanns det, två 
bra spår 170 m ö h.

– Vissa håller ju på sådant som på 
svampställen men jag tycker bara det är 
kul om fler hittar det.

För att vara något så udda som en 
alpinklubb i Skåne så har BASK lyckats 
synas mer än många andra klubbar med 
bättre förutsättningar. En förklaring är 
det inofficiella SM i grässlalom som 
klubben anordnat. En satsning som 
Fabian Rimfors vågade ge sig på efter-
som han läst sig till att Skåne har flest 
skidåkare i landet.

– Det fanns liknande tävlingar i slutet 
av 70-talet men den gången dog det ut 
ganska snabbt. Men nu när vi körde kom 
det ju folk från hela landet.

Det skånska intresset för vintersport 
lever. Tillgången på snö ligger i andra 
händer. 

 
 HeNRIK HögStRöM

Snö eller ej – Skåne har iallafall  
flest skidåkare i hela Sverige

Vångabacken

Vallåsen.

gammelmorfar Olle Rimfors kallades ”den 
svenska utförsåkningens fader” och la 
grunden för folksportens framfart på 30-talet. 
Barnbarnsbarnet Fabian Rimfors förvaltar 
arvet i Brösarp. Leo Rimfors är på tur. Bilden 
togs för ett par år sedan när det var mycket 
snö i backen.  Foto: TOMAS LEPRINCE

Säsongen 2012/2013 hade Ornahög öppet från december till april. 2014/2015 har börjat sämre.
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