
brösarp
Andrarums IF:s popu-
lära orienteringstävling 
Sommar 3-kvällars är 
över för den här gången. 
På den sista etappen 
segrade Jakob Lööf och 
Karolina Källstrand. 

Sommar-3-kvällars av-
slutades i lummig grön-
ska och kuperad dalgång 
väster om Brösarp under 
onsdagen. 

Jakob Lööf från Malungs 
OK, som är rankad 26:a 
i Sverige sprang i mål på 
den vinnande tiden 32,12. 
Tvåa kom OK Orions 
Måns Sandgren med ti-
den 33.00. På etappen kom 
sedan Erik Liljequist från 
Södertälje-Nykvarn in på 
en tredjeplats med 33.06. I 
damklassen sprang Kung-

älvs OK:s Anna Frantz in 
på 34,28 och slog holländ-
ska Geke Bakker som otur-
ligt hade stämplat fel på 
kontroll fem. 

Anna Frantz tid räckte 
inte till etappseger men väl 
till en andraplats. Hon fick 
se sig slagen av Karolina 
Källstrand från Göteborg-
Majorna vars tid blev 34,02. 
Trea på etappen blev Sandra 
Axelsson, Vänersborgs SK.

– Då vår tävling är ett 
genrep för  O-ringen i Bo-

den så kan vi glädjas åt 
att många av våra skånska 
löpare visade toppform 
och slog sina konkurrenter 
från Danmark, Norge och 
övriga Sverige, berättar Jan 
Bergström, Andrarums IF. 

– De säkra damkorten 
Pim Hedberg, Sara Snoge-
rup Linse, Ingela Eklöv och 
Ina Lindberg har visat fin 
form.  Precis som herrarna 
Åke Jönsson, Leif Sandgren 
och Inge Persson. 

Att den välkända VM-
kommentatorn Anders 

Gärderud sprang in på en 
andraplacering i herrarnas 
65-årsklass var i sig an-
märkningsvärt tyckte Jan 
Bergström. 

De bästa skånska place-
ringarna kunde bland an-
nat hittas i H21, där Niklas 
Olsson och Johan Len-
ning kom sjua respektive 
åtta. Och i damernas 18-års 
klass där Felicia Feurstein 
från Tormestorps IF tog 
hem segern med 35.45. 

Nästan 2 100 starter ge-
nomfördes under oriente-
ringsloppet som sträckte 
sig över tre varma som-
markvällar på Österlen.  

– Andrarums IF är 
mycket nöjda. Så många 
har aldrig deltagit tidigare 
så vi slog rekord i år. 

Josefin Blennow

Sommar-3-kvällars 
sista etapp avgjord 

■■■■ orientering. Långväga gäster överst på prispallen

Orienteringsintresserade i alla åldrar fanns på plats i Brösarp för att se vinnarna koras.   Foto: Jan bergström                               

Vinnaren i klassen herrar 21, Jakob Lööf.  Foto: Jan bergström                               Vinnaren i klassen damer 21, Anna Frantz.    Foto: Jan bergström                                                    

den välkända vm-
kommentatorn 
anders gärderud 
sprang in på en an-
draplacering

brösarp
Slalomtävling i Brö-
sarp. Mitt i sommaren. 
Ja, du läste rätt. Det 
inofficiella svenska 
mästerskapet i gräs-
slalom avgörs i dag.

Med speciella grässki-
dor på fötterna snitslar 
de tävlande sig ned för 
en drygt 120 meter lång 
gräsbacke. Skidorna är 
betydligt kortare än van-
liga slalomskidor och lik-
nar mer larvfötterna på 
en stridsvagn än något 
annat. 

– Det rasslar en hel 
del när man åker ned för 
backen, säger Malin Rim-
fors i Brösarps Alpina 
Skidklubb. 

Det är ungefär 33 för-
anmälda till tävlingen, 
vars kval startar klockan 
10.00 i Ornahögsbacken. 

– Men vi räknar med 
att fler kommer att an-
mäla sig på plats.

Alla deltagare har två 
åk på sig att få till en så 
bra tid som möjligt. De 15 
med bäst tid går sedan vi-
dare till final. Ett wildcard 
kommer även att tas fram 

till finalen genom lotteri. 
Finalen avgörs klock-

an 13.00 i paralellsla-
lomform, vilket innebär 
att två åkare hela tiden 
tävlar mot varandra där 
de förlorande slås ut en 
och en tills dess att en 
ensam vinnare är korad. 
Simultant kommer även 
lagklassen avgöras, som 
alltså baseras på de indi-
viduella resultaten i res-
pektive lag. 

Segraren vinner ett 
presentkort på en skid-
resa med Nortlander Ski 
Tours värd 5 000 kronor. 
Det vinnande laget får 
ett par grässkidor tillver-
kade av Christian Balek, 
tiofaldig världsmästare i 
FIS Grass Skiing World 
Championships.

Skidbacken Ornahög 
erbjuder en fallhöjd på 
cirka 27 meter och dess 
längsta nedfart är 120 me-
ter lång. Toppen utgörs av 
en grav från bronsåldern 
som mäter 95 meter över 
havet och bjuder på en 
fantastiskt mäktig vy över 
Brösarps backar och ha-
vets böljande vågor.

Josefin Blennow

I dag avgörs 
SM i grässlalom

noterat

Fredriksson etta i ungdoms-OS
LOMMA. Petter Fredriksson från Lommaklubben SK 
Hajen tog guld på 200 meter rygg vid ungdoms-OS i 
nederländska Utrecht. 

Fredriksson simmade i mål på 02.04,49 och slog 
därmed sitt personliga rekord för andra gången under 
tävlingarna. 

– Jag hade lite koll i vändningarna och det kändes 
som att jag låg lite före, men jag vågade aldrig chansa 
så jag köttade hela vägen, säger Petter Fredriksson i ett 
pressmeddelande från Sveriges olympiska kommitté. 

– Före start var jag rätt nervös, fast försökte hålla 
det nere så gott jag kunde. 

I kvalet på 100 meter rygg hade Fredriksson den 
femte bästa tiden, 58,15, som också innebar nytt per-
sonbästa på distansen. 

Barsebäck nära elitserietriumf
BARSEBÄCK. Det mesta talar för att favorittippade 
Barsebäck springer hem lag-SM för damer. Efter den 
andra elitseriedagen är ledningen uppe i hela 18 slag 
före Halmstad och Borås. 

LPGA-proffset Caroline Hedwall övertygade stort då 
hon gick hon den svåra Mastersbanan två under par. 

Hedwall överglänstes dock av Borås Frida Gustafs-
son-Spång som var hela sju under par.

På herrsidan leder Karlstad med två slag tillgodo 
på Delsjö som i sin tur är ett före AIK. Vasatorp ligger 
fyra och Flommen femma. 

Sveriges U21 utklassade Chile
MALMÖ. Jan ”Proppen” Karlssons U21-herrar tog sin 
fjärde seger av fyra möjliga vid VM i Bosnien och 
Hercegovina då Chile utklassades med 42–15 (18–11). 

Efter en jämn start kunde Sverige dra ifrån under 
den andra av halvan av första halvlek. 

Ystads IF-spelarna Jakob Nygren och Hampus An-
dersson svarade för fem respektive fyra fullträffar. 

På lördag avslutas gruppspelet med en ren final 
mot andraplacerade Spanien. 
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