
Ystad SS i seriesimtopp
Simning

MalMö
Då tredje deltävlingen i se-
riesimningens division 3 
avgjordes i Malmö var det 
återigen med sydöstklub-
bar i topp. Ystad SS vann 
tredje deltävlingen i rad, 
detta strax före Sjöbo SS.

– Att vi skulle vinna del-
tävling ett och två trod-
de jag, men då våra 98:or 
blev för gamla för seriesim 
vid årsskiftet trodde jag att 

vi skulle få problem i den 
här deltävlingen. Men jag 
är ofantligt nöjd med våra 
yngsta tjejer, som faktiskt 
var de som överpresterade 
och gjorde hela differensen 
ner till Sjöbo, sa Torbjörn 
Flodfält, tränare i Ystad.

Duktiga ungdomar
Elvaåringarna Elin Kjell-
berg, Alva Hansson och El-
vira Eriksson samt tioåring-

en Ola Kerzcher-Erlands-
son presterade över alla 
förhoppningar och drog in 
så mycket poäng att Ystad 
kunde försvara ledningen i 
totalen framför Sjöbo.

Många slog pers
– Vi är ändå jättenöjda. 
Jag tycker att laget preste-
rade exakt det jag ville att 
de skulle prestera. De fles-
ta av de yngre slog person-

liga rekord och vi drabba-
des inte av en enda diskva-
lifikation. Ska man nämna 
några namn som utmärkte 
sig lite extra så var Isak och 
Minna Larsson och Sofia 
Stålnacke kanonbra, sa Jo-
han Mårtensson, tränare i 
Sjöbo SS.

Sista deltävlingen i serie-
simmningen avgörs i Eslöv 
i maj.

Peter Lindgren

Falcao slet av korsband  
 – missar VM i Brasilien
StockholM
Den colombianske fotbolls-
anfallaren Radamel Falca-
os skada var så pass allvar-
lig att han missar somma-
rens fotbolls-VM i Brasi-
lien. Monaco-stjärnan slet 
av ett korsband i knäet un-
der onsdagens segermatch i 
franska cupen och blir bor-
ta i minst ett halvår, enligt 
uppgifter från läkaren José 
Carlos Noronha till fot-

bollssajten goal.com, upp-
ger SVT text. (TT)

fotboll

Colombianske storstjärnan 
Radamel Falcao missar VM.  
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Slalompionjären grunnar 
på ”världscup” i sydöst

– Ja, det är väl i och för sig 
mest en idé i nuläget. Jag 
hoppas på att dra igång 
den i vinter men man vet 
ju aldrig hur länge snön lig-
ger kvar, säger Fabian Rim-
fors, ordförande i Brösarps  
alpina klubb.

Tanken som Rimfors just 
formulerat är en världscup 
i slalom. Fast på Österlen. 
Fast inte bara på Österlen.

– Man vill ju kalla den för 
Österlencupen, men Sjöbo 
– som vi fört mest diskus-
sioner med – ligger ju kan-
ske inte på Österlen. Och 
det är klart, det gör ju inte 
Bornholm heller riktigt, sä-
ger Rimfors med skratt i 
rösten.

Ornahögsbacken
De tänkta tävlingsplatser-
na i Österlencupen är Or-
nahögsbacken i Brösarp, 
där det nu summa summa-
rum arrangerats ett Öster-
lenmästerskap på snö och 
två på gräs, Åkarpsbacken 
utanför Sankt Olof, Ore-
backen i Sjöbo och Skibak-
ken Slettegård på Born-
holm (!). 

Danskarna får dock be-
traktas som ett högst osä-
kert kort i dagsläget.

– De svarar ju inte på 
mina mejl! Det hade va-
rit lite kul att få med Born-
holm. Konceptet är an-
nars att det blir som ett li-
tet ambulerande sällskap 

som åker runt och tävlar. 
Jag tänkte mig en ”Lilla 
världscupen” för barn, där 
deltagande ska vara vikti-
gare än vinsten, och en cup 
för ”vuxna”.

Bättre teknik
För att underlätta det ad-
ministrativa arbetet under 
tävlingarna har man upp-
daterat den tekniska ut-
rustningen. Man har skro-
tat mobilappen som man 
använde för tidtagning 
och babymonitorerna som 
fungerade som kommuni-
kationsmedel.

– Nu har vi köpt ”riktiga” 
walkie talkies. Vi har också 
riktiga grejer för att ta au-
tomatisk och korrekt tid, 
fotoceller vid målgången 
och en display som gör att 
åkare och tittare kan följa 
tiden medan åket genom-
förs. Det är fascinerande 

att se vad som händer med 
vuxna människor när man 
sätter dem framför riktiga 
startgrindar och den ut-
rustning man kan se på 
tv. Barnen skiter i vilket, 
de vill mest åka, men för 
vuxna är det viktigt, menar 
Rimfors.

Ornahögsbacken har 
precis tagits i bruk i vin-
ter och de två decimeterna 
snö utnyttjades till fullo. 
Nu hoppas Fabian Rimfors 
att han har vädermakterna 
med sig.

– Ju förr vi kommer 
igång desto bättre. Men 

det som står helt klart är 
att vi behöver många frivil-
liga funktionärer. Det ska 
skyfflas snö och sen behö-
ver man ju domare både 
vid start och målgång. Jag 
hoppas att vi klubbar kan 
samarbeta – jag tror inte 
att det finns någon risk 

för att vi ska ”ta” åkare av 
varandra – men naturligt-
vis får man hjälpa till även 
om man inte tillhör någon 
klubb.

Fortsättning följer i den 
alpina sagan om Brösarp.

Peter Lindgren

Brösarp. Somliga skulle kalla honom 
för dåre, Brösarpsbon Fabian Rimfors.

Men rättvisare än dåre vore att kalla 
honom slalompionjär, och nu har Fa-
bian nya idéer i pipelinen.

Anläggningen i Brösarp har tekniskt 
uppdaterats och nu planeras det för 
”Österlencupen”.

Alpint

Storslaget.  Visionären Fabian Rimfors har stora planer för den alpina anläggningen i Brösarp.  Foto: SpriSSe NilSSoN

”Ju förr vi kommer 
igång desto bättre. 
Men det som står 
helt klart är att vi 
behöver många fri-
villiga funktionärer. 
Det ska skyfflas snö 
och sen behöver 
man ju domare vid 
start och målgång.”
Fabian Rimfors
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