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ALPINT ÆVENTYR. Med hjälp av pappa Fabian, som driver backen, tar sig tvåårige Leo Rimfors lätt upp i den nyrenoverade släpliften.

BRANT. I den svarta delen 
av backen kan det vara skönt 
med lite stöd av pappa. Snow-
boardsentusiasten Erik Blom-
qvist har koll på ekipaget.

SVINDLANDE UTSIKT. Högst 
upp i slalombacken kan man se 
bort mot Brösarps mer berömda 
backar och även ut över havet.

Lovande i backen i BrösarpSport-

Berättelsen om Kristina och Gustav är en riktig vinnarhistoria. För att skydda våra 
spelares privatliv har vi ändrat namn och andra detaljer som kan identifiera dem.

7th Heaven är ett skrapspel där 
man kan skrapa upp till sju 

rader per bricka och satsa allt 
från 2,50 till 200 kronor per rad. 
Du kan vinna upp till 2.000.000 

kronor med 7th Heaven.

7th Heaven är ett skrapspel där 
man kan skrapa upp till sju 

rader per bricka och satsa allt 
från 2,50 till 200 kronor per rad. 
Du kan vinna upp till 2.000.000 

kronor med 7th Heaven.

Använda koden JGYB1J
och få 120% på din
            första insättning

www.megascratch.com

Spela Nu!
Du kan bli vår nästa vinnare!

TM

Tom V. € 1.800 06.02.2012

Arend S. € 1.440 06.02.2012

Rauno L.  € 10.000 07.02.2012

Amy T. € 4.150  06.02.2012

Carly D.  € 2.060  07.02.2012

Roni T.  € 1.200  06.02.2012

Tack vare en av Kristinas patienter
En av Kristinas patienter berättade 

om sitt stora intresse och gjorde 
Kristina till en rik kvinna.

       
     30 000 kr

   Vi vann

Kristina och Gustav är båda 37 år gamla och arbetar på det lokala sjukhuset som 
sjuksköterskor. Tack vare en av Kristinas patienter vann de 30 000 kr på Megastcratch.com.

”I mitt arbete �nns det inte så mycket tid 
över för småprat med patienterna” berättar 
Kristina. ”Det är så mycket vi måste hinna med 
under en arbetsdag, men då och då händer det 
att vi får tid att verkligen prata med den 
enskilda patienten”.

”Just i det här fallet gav det oss jackpot.
För ett tag sedan hade vi en patient på min 

avdelning som var inlagd på grund av en 
sportskada. Maja är precis som jag, intresserad 
av sitt utseende och älskar matlagning och 
män”, säger Christina med glimten i ögat. ”Vi 
fann varandra direkt”.

”En dag hälsade jag på Maja under en 
ka�epaus och vi började prata om våra 
intressen. Maja, som i vanliga fall är en väldigt 
aktiv tjej, och det är ju därför hon hamnade på 
min avdelning, berättade att när hon verkligen 
vill slappna av spelar hon online. Hennes 
favoritspel är Megascratch.com därför att det 
�nns så många olika spel att välja mellan”.

Majas hobby
”Majas hobby passar perfekt in i mitt eget 

privatliv”, berättar Kristina. ”När jag först 
berättade för min man Gustav att jag ville prova 
ett onlinespel skakade han bara på huvudet.” 
”Se upp så att du inte spelar bort alla våra 
besparingar”, varnade han. ”Det är just det som 
är så bra med Megascratch”, berättar Kristina. 

”Då vart tredje spel är en vinnare kan jag spela i 
timmar för endast några få kronor och 
fortfarande ha möjligheten att vinna jackpot”.

”Det bästa med Megascratch, förutom de 
många spelen, är att även Gustav har börjat 
spela. Vi har varsin budget vi håller oss till men 
vi använder sällan hela– vi vinner hela tiden nya 
pengar”. Så äntligen kom dagen med stort D!

Sjunde himlen
”Förra hösten, jag tror att det var i 

november när vi hade lagt barnen”, bryter 
Gustav in, ”satt vi båda och spelade och pratade 
om dagens upplevelser”. ”Vi tävlade om vem 
som kunde klara sig längst i 7th Heaven som är 
det spel vi spelar mest”, säger Kristina.

Efter en halvtimme började Kristina 
gapskratta. ”Vad är det som är så kul”? undrade 
Gustav. ”Jo, jag tror faktiskt att jag precis har 
vunnit vår lilla tävling”, svarade Kristina. ”Jag 
har vunnit 30 000 kronor”!

En välförtjänt semester
Gustav och Kristina berättar att de ska 

lägga pengarna på en semester tillsammans med 
sina två barn. Kanske blir det en resa till Svarta 
havet där ingen av dem har varit förut. ”Vi 

arbetar hårt och har bra löner, men med de här 
pengarna kan vi unna oss en bra semester och 
lite lyx utan att behöva spara i ett helt år. Allt 
tack vare Maja och Megascratch”, säger 
Kristina.

En plats för alla
Gustav och Kristina är inte ensamma om 

att spela ett av de över 100 olika spelen som �ns 
på Megascratch. Tusentals svenskar spelar allt 
från skrapspel till enarmade banditer och 
kasinospel. Och med två till tre nya spel varje 
månad �nns det alltid något nytt att roa sig 
med.

Oavsett om du bara vill spela på den 
enarmade banditen eller om du vill prova på ett 
av de mer utmanande spelen som inte bara 
kräver tur uan även skicklighet, kan du alltid 
hitta ett spel som passar dig. Med en av 
marknadens högsta vinstandelar har du alla 
möjligheter att vinna.

En välkomstpresent till alla nya spelare.
Om du tycker om våra spel ger vi dig 120 

procent bonus på din första inbetalning – om 
du betalar 100 kronor får du spela för 220 
kronor.

Detta är en annons från Mega Scratch
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Det krävs en entusiast 
för att öppna en slalom-
backe i skånska Brö-
sarp. Fabian Rimfors, 
40, är en sådan.

Han växte upp i byn 
och älskade att åka skidor i 
backen på kullarna ovanför Brö-
sarp med sina kompisar.

– Vi såg Stenmarks första åk 
på tv och sedan åkte vi själva 
skidor tills det var dags för 
andra åket, berättar Fabian.

Det hör också till historien att 
några bybor tidigare varit nere i 
Alperna och blivit så bitna att de 
1972 bildade Brösarps alpina 
skidklubb.

– Klubben installerade en 
enkel släplift 1981 och höll i 
gång den under en stor del av 
80-talet, berättar Fabian. Men 
sedan blev vintrarna sämre och 
sämre och både backen och liften 
föll i glömska.

Ville ge barnen en backe
Ända tills Fabian återvände 

till sin hemby med familjen.
– Jag och de andra i skidklub-

ben ville ge barnen i byn en rik-
tig skidbacke.

Hela hösten har Fabian röjt i 
den igenvuxna backen. Den 
eldrivna släpliften är nyrenove-
rad och installerad med nöd-
stopp och annan nödvändig 
säkerhetsutrustning.

– Liften är faktiskt godkänd av 
Svenska liftan-
läggningars för-
bund, säger han.

Nu är det egent-
ligen bara snön 
som saknas. 
Sedan kan den 
modige kasta sig 
ut för den 120 
meter långa 
backen med sin 
fallhöjd på 25 
meter.

– Tyvärr har vi bara 
kunnat ha öppet en 
enda dag den här vin-
tern. Därför hade det 
varit fantastiskt med 
lite snö till sportlovet 

nästa vecka.
När Kvällsposten hälsade på i 

går föll snön allt ymnigare och 
framåt kvällen hade det kommit 
nästan en decimeter.

– Ser bra ut. Bara det inte blir 
för varmt, säger han.

Fabian är utbildad skidlärare 
och en skidskola för barn ingår i 
framtidsplanerna.

– Det går utmärkt att lära sig 
grunderna i skidåkning i den 
här backen. Det blir mycket roli-
gare för barnen när de kommer 
till en större skidort för första 
gången och de kan lite grann. 
Det blir roligare för föräldrarna 
också.

Tänker skapa en ”funpark”
Han har planer för själva 

backen också.
– Om man röjer här intill kan 

man nästa år skapa en liten ”fun-
park” med spår och hopp och 
sådant och kanske ha några grill-
platser. Jag funderar också på att 
förlänga den existerande backen 
och ordna en värmestuga i den 
där gamla arbetsboden.

– Och får vi lite ekonomisk 
hjälp så kan vi skaffa en elkabel 
till den snökanon vi har fått till 

skänks av Vånga-
backen utanför 
Kristianstad.

Pappa Fabians 
entusiasm smit-
tar av sig på 
sonen Leo som 
vill åka upp i lif-
ten en gång till  
– och igen.

Det ser bra ut 
för barnen i Brö-
sarp.

LÆTT SOM EN PLÆTT. Leo Rimfors behärskar redan skidåkning-
ens grunder.

Brösarp. Tvåårige Leo Rimfors plogar sig hjälpligt nerför 
backen i Brösarp.

Men Österlens alpina huvudort behöver mer snö.
– Vi håller tummarna inför sportlovet, säger pappa Fabian.

Østerlens alpina Mecka 
får tummen upp av Leo

Lovande i backen i Brösarp

Ett säkert tips.

Anders 
Bengtsson
anders.bengtsson 
@kvp.se

BrØsarp

TExT

Tomas 
Leprince
tomas.leprince 
@kvp.se

FOTO

Ballerina
Göteborgskex, 570 g.
Jfr. pris 35:08/kg.

3-PACK

20
/förp.

Gröna Druvor 
Argentina, 500 g, klass 1.
Jfr. pris 18:00/kg.
Max 3 förp./hushåll.

KÄRNFRIA!

9
/förp.

15
/st

2990
/kg


