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LOPPIS
Korsavads grusplan

Lördag 20/7 
Insläpp 10.00, start 10.30 

Auktion kl 11.00
Försäljning av kaffe, kaka, korv

Välkomna!

IFK Simrishamn
Parkering finns på Friaborgsskolan och  

Korsavads Idrottscenter

Öppet: Vard 9-18, lörd 9-13 • Tel 0417-103 21 
www.eckerlunds.se • Gilla oss på Facebook

Marknads- 
erbjudande

DAM 
Fyndställ 
1 plagg .............. 250:-
2 plagg ...............350:-
HERR 
Jockey  ........... Tag 3 bet 2
JEANSAVD 
Fyndställ från ........ 99:-
Tjejjeans ........... 100:-

KIVIKS AIF:s
LOPPMARKNAD 2011

23 JULI
KL. 13.00

KIVIKS AIF:s
LOPPMARKNAD 2013

20 JULI
KL. 13.00

Välkomna!

Bli mästare i grässlalom
Den 19 juli arrangeras en slalomtävling på Ornahög 
i Brösarp. Jo, du läste rätt. Men vi pratar inte tradi-
tionell alpin slalom i pistad backe, utan på gräs!

■ Det är Brösarps Alpina Skidklubb som 
bjuder in till denna festliga sommartäv-
ling på grässkidor i parallellslalom. 

– Tävlingen är öppen för alla, blåbär 
som proffs. Man kan antingen tävla indi-
viduellt eller i lag. Vi hoppas att dagen 
ska samla folk kring ett gemensamt intres-
se, utan några som helst krav på presta-
tion eller medverkan, säger Fabian Rim-
fors i Brösarps Alpina Skidklubb.

Slalomfesten inleds klockan 10 med 
kval till eftermiddagens finaler. Varje del-
tagare har två kvalåk på tid men bara det 
snabbaste räknas. De 15 snabbaste åkar-
na är kvalificerade till finalerna plus ett 
”wild card” som lottas ut bland övriga 
åkare. Man kan samtidigt tävla i lagform 
som t ex klubb, by, familj eller företag. 
För att bilda lag krävs minst tre deltagare. 
Vinner gör det lag med bästa mediantid 
(sammanlagda kvaltider/antal åkare).  
Kvaltiden avgör även var i finalernas ut-
slagningsträd man hamnar. 

– Till exempel kan åkaren med bästa 
kvaltid inte möta åkaren med näst bästa 
kvaltid förrän i finalen. Kvalet är också ett 
sätt att prova på för de som aldrig åkt 
grässkidor tidigare.

Finalerna drar igång klockan 14 och 
sker i utslagsform genom parallellslalom. 

16 åkare gör upp i åttondelsfinal, kvartsfi-
nal, semifinal, bronsmatch och final. Två 
tävlande startar samtidigt på två parallellt 
stakade banor, en blå och en röd bana. 
Först i mål är vidare till nästa omgång. 
Varje port måste passeras med båda fötter 
och grensling diskvalificerar om tävlande 
inte börjar om från grenslad port. Det är 
fri entré för åskådare. 

– Efter tävlingen, cirka klockan 15, har 
vi en kort prisceremoni. Segraren vinner 
ett presentkort på en skidresa med Nort-
lander Ski Tours värt 5 000 kronor. Seg-
rande lag vinner ett par grässkidor tillver-
kade av Christian Balek, tiofaldig världs-
mästare i FIS Grass Skiing World 
Championships, säger Fabian Rimfors 
som också tipsar om den afterski som ar-
rangeras efter tävlingen på Talldungens 
sommarrestaurang Babianen & Kråkan.

På Brösarps Alpina Skidklubbs Face-
booksida går det att följa förberedelserna, 
www.facebook.com/Brosarpsalpinaskid-
klubb och även se TV-inslag med mera i 
tidslinjen från förra året. Skidbackens 
hemsida är www.ornahog.se och där 
finns dokument att ladda ner med all info 
om tävlingen.

Text: Fredrik Ekblad

Paulina Grassl blev tvåa i Slalomderbyt 2012. Hon var juniorvärldsmästare i vanlig slalom och 
även svensk mästare i parallellslalom förra året.                  

  Fotograf: Emilia Olofsson.


