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KUNGEN
Edvard Nord bäst på grässlalom

40-70%
PÅ ALL
SPORT!
Besök Stadium Outlet i sommar!
Boländerna: Uppsala. Sisjön, Bäckebol: Göteborg. Hälla: Västerås.
Lillänge: Östersund. Aspholmen: Örebro. Vid Kupolen: Borlänge.
Barkarby, Arninge, Arlanda: Stockholm. Moraberg: Södertälje.
Pål Jungs Hage: Nyköping. Hemlingby: Gävle. Välsviken: Karlstad.
Stenalyckan: Halmstad. Härlöv: Kristianstad. Bråstorp: Motala.
Ingelsta Handelscentrum: Norrköping. Väla Norra: Helsingborg.
Center Syd: Löddeköpinge. Tornby: Linköping. Solåsen: Jönköping.
Vimpeln: Alingsås. Handelsplats i11: Växjö. Storheden: Luleå.
Ljungheden: Västervik. Vedeby: Karlskrona. Sälen by: Sälen.

Sport har aldrig varit billigare!

Nummerlapparna tog slut när inofficiella SM i grässlalom
avgjordes i Brösarps backar under fredagen.
Som slutlig segrare stod Sveriges VM-hopp Edvard Nord,
20.
– Vi har verkligen bevisat att det inte krävs snö för att
åka skidor, säger Fabian Rimfors från Brösarps Alpina
Skidklubb som arrangerar slalomfesten.
Utförsåkninglegendaren Olle
Rimfors lär en gång ha sagt att
det ”krävs mer än en backar för
att åka skidor”. Men hans barnbarnsbarn har bevisat motsatsen.

Från blåbär till proffs
För fjärde gången i ordningen
arrangeras det inofficiella SM
i grässlalom i Brösarps backar
på Österlen.
Till start kom allt från blåbär
till riktiga proffs och trots att
arrangörerna satt en gräns vid
55 deltagare blev det betydligt
fler startande.

– Jag tror vi skickade i väg
över sextio personer. Nummerlapparna tog till och med slut,
säger Fabian Rimfors.
Genom åren har tävlingen
haft allt från juniorvärldsmästare och OS-deltagare i traditionell slalom till pensionärer
på startlinjen. För vissa har
omställningen från snö till gräs
varit helt naturlig, för andra har
det varit betydligt svårare.
– Vissa har väldigt lätt att
översätta vinterskidåkning till
gräs.
Skillnaden är
egentligen
att gräs-
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AVSAND
GRÄS
i Brösarp – för fjärde gången

åkning inte är lika förlåtande. ska representera Sverige när i
Har du bakvikt till exempel junior-VM grässkidning avgörs.
avslöjas det direkt eftersom
– Det känns väldigt spänskidorna är kortare, säger
nande. Jag vet inte riktigt
Fabian Rimfors.
hur konkurrensen ser ut
Som slutltig segrare
men tror ändå att jag har
stod – föga förvånande –
goda chanser så det känns
20-årige Edvard Nord från
inte omöjligt att jag överEdvard.
Norrköpings SK. Segern blev
raskar, säger han.
hans fjärde i ordningen.
– Visst var det lite nervöst, ”Vi har höjt ribban”
men jag vet ju att jag kan så jag
Nästa år får Edvard Nord desshöll mig ändå ganska lugn. Det utom chansen att visa upp sina
är alltid riktigt kul att komma färdigheter på hemmaplan när
grässkidåkning blir en del av
hit, säger han.
SM-veckan i Norrköping.
Till junior-VM i Tjeckien
Men om två år hoppas Fabian
Och vad många kanske inte Rimfors att tävlingen är tillbaka
vet är att grässkidåkningen är i Brösarp.
en officiell sport i Internatio– Vi har höjt ribban ordentnella skidförbundet, FIS, och ligt och verkligen bevisat att det
har samma status som andra inte krävs snö för att åka skidor
i Sverige.
skidsporter.
Nästa vecka åker Edvard Nord
Helena Sjögren
helena.sjogren@kvp.se
dessutom till Tjeckien där han

SM I GRÆSSLALOM
I BRØSARPS BACKAR
m Banlängd: 90 meter
m Fallhöjd: 24 meter
m Antal portar: 8.
m Typ av bana: Krokig
m Så går tävlingen till:
Varje åkare får åka två
kvalåk var på egen
hand. De 15 bästa
tiderna plus en

”lucky looser” som
lottas fram går
sedan vidare. Finalerna avgörs genom
parallellslalom där
vinnaren i varje åk
går vidare till nästa
omgång.

Tävlingsledaren
Fabian Rimfors.

WINERY OF THE YEAR*

Två moderna
klassiker från
en av världens
mest beundrade
vingårdar.**
Fruktigt och
mjukt, gjort av
traditionella
druv sorter
från sydfranska
Languedoc.
Finns på
Systembolaget.

Ny
årgång
i butik!

Bästa
köp!
Allt om Vin
nr 5–2015

Du hittar
Claude Val
på
franska
hyllan!

Foto: SANNA DOLCK

69 kr /st
CLAUDE VAL BL ANC
Varunr 5552. 12,5% vol

CLAUDE VAL ROUGE
Varunr 32153. 13,5% vol.

*Sommelier Challenge Awards USA 2013
** #16 World’s Most Admired Wine Brands 2015,
Drinks International, UK

Gilla Domaine Wines på

Facebook
W W W. D O M A I N E W I N E S . S E

GRÆSLIGT GLID. Edvard Nord från Norr

köping visade än en gång vem som är kung
i backen.
Foto: ANDREAS HILLERGREN

Barn som får alkohol
hemma dricker sig
berusade oftare än
andra barn.

