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HALLÅ DÄR...

...PEDER FREDRICSON, som begår debut som sommarpratare i

P1 på torsdagen.

”Det kommer att bli en
del historier från min
barndom. ”
På torsdagen klockan 13
är P1:s programtablå vikt
år Grevlundagårdens Peder Fredricson. Och radiolyssnarna kan förvänta
sig flest historier som utspelar sig utanför de stora
ridarenorna.
1 Är du nervös inför mottagandet?
– Nej, det känns inget speciellt. Men så klart hoppas
jag att folk ska tycka att det
är trevligt att lyssna på.
2 Vad kommer det att
handla om? Är du personlig?
– Jag är väldigt personlig. Det kommer att bli
en del historier från
min barndom. Sen berättar jag om min resa
med hästarna, och lite
vad jag tycker att jag
fått med mig för lärdomar. Men också lite om
hur man kommer igång

efter motgångar.

3 Avhandlar du några
skandaler eller andra smaskiga avslöjanden?

– Hehe, nä, inget sånt.

4 Vad har du själv för relation till Sommar i P1?

– Jag tycker att det är ett
jättetrevligt program. Jag
kommer ihåg det som en
speciell sak att vara hos
min mormor och morfar
på somrarna när jag var liten och lyssna på programmet. Därför tycker
jag att det var jättekul att
få chansen att göra mitt
eget program.

5 Vem är din favoritpratare
genom åren?

– Å, det har varit så många
bra. En jag kommer att
tänka på är Stakka Bo (Johan Renck). Hans program innehöll bra musik
och en härlig känsla.
PETER LINDGREN

Ystads IF 2 enda
lokala laget kvar
i Gothia Cup
Det var en smått osannolik
framgång för de lokala lagen under morgonpasset
av Gothia Cup. Samtliga
fyra lag lyckades ta sig vidare till A–slutspel. Där tog
det dock stopp för tre av
lagen. Däremot lyckades
Ystads IF 2 ta sig vidare till
1/32–delsfinal efter seger
mot norska Oppsal.
FOTBOLL. Ystads IF 2 tog
fick en enkel resa till slutspelet efter att isländska
FC KR 2 krossats med 7–0 i
sista gruppspelsmatchen.
I 1/64–delsfinalen väntade
sedan norska Oppsal som
slutat tvåa i sin grupp. Det
var YIF 2 som låg i förarsätet hela matchen och efter
två mål av Hugo Larsson
hade Ystad tagit sig upp i
en 3–0–ledning. Visserligen reducerade norrmänen, men segern var aldrig
hotad. Nu väntar 1/32–
delsfinal under torsdagen.

För Ystads IF 1 blev det
dock respass direkt i slutspelet. I första gruppspelsmatchen krossade YIF 1
Breidablik 5 med 8–0. Men
nu ställdes Ystads IF 1 mot
Breidablik 1, och då var det
islänningarna som var
starkast och vann med
hela 4–0.
Jämnare blev det mellan Öja FF och Sangre Chilena från Eskilstuna. Öja
hade länge greppet om
matchen. Men till slut var
det Chilena som drog det
längsta strået och vann till
slut med 4–3.
Liga 96 lyckades ta sig
till A–slutspel efter att ha
besegrat libanesiska Salam Zhgarta Club i sista
gruppspelsmatchen.
I
slutspelet stötte Liga på
Hong Kong FC, och där
blev motståndet övermäktigt. Hong Kong vann till
slut med 5–2
NICLAS LINDGREN

Från förra årets Green Run.

Ta med löparskorna
till golfbanan
● ●I dag startar den tredje upplagan av unika löptävlingen

Österlen Green Run.
● ●Tävlingen som avgörs på Tomelilla GK:s golfbana utlovar fina
priser, varmt väder och aktiviteter för hela familjen.
LÖPNING. Än så länge har
runt 160 personer föranmält sig, men upp emot
200 personer förväntas
komma till den egensinnige löptävling som anordnas för tredje året i rad.
Det finns två distanser att
välja mellan. Fyra kilometer och nio kilometer.
19.00 drar huvudtävlingen
igång, men redan 17.00
kommer det finns löpare
på startlinjen i det så kallade ”Papricaloppet”.
– 17.00 så kommer barn
få chansen att springa
rundan, och där krävs det
ingen föranmälan, sa Kon-

stantin Foussialis, som anordnar loppet tillsammans med frun Daniela.
Är du inte barn, men
känner att det spritter i benen så är det ännu inte försent att få delta i loppet.
Klockan 16.00 stänger efteranmäl för ”vuxna”. Är
du med i loppet finns dessutom goda utsikter att vinna fina priser.
– Vi har ett prisbord som
nog inte många andra löpartävlingar kan skryta
med. Och det är inte priser
som bara vinnaren får,
utan det är priser som lottas ut. Bland annat kan du

”Vi har ett prisbord som nog inte
många andra löpartävlingar kan
skryta med. ”
Konstantin Foussialis
Arrangör till Österlen Green Run

vinna
resepresentkort,
sportartiklar och från delikatessbutiker. Alla priser
kommer från lokala företag, sa Foussialis.
Men även om du inte vill
delta i själva loppen så

finns det gott om andra
aktiviteter. Bland annat
kommer Tomelillas Golfklubb arrangera små golftävlingar.
– Vi kommer ha lite aktiviteter. Bland annat kan
man prova på long drive, slå
närmast hålet, slå rakast,
och puttävlingar. Vi drar
igång runt 16.00 och håller
på till loppet börjar, sa
Tomelilla GK:s klubbchef
Kristian Hägglund.
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Österlens–3–kvällars har kommit i mål
Regnet föll tungt över
skogarna nordväst om
Brösarp. Man vad gjorde
väl det när 821 deltagare
trotsade skurarna för sista
dagen av Österlens–3–dagars. Det blev två väntade
slutsegrare från Kristianstad när tävlingen summerades.
ORIENTERING. – Lena Eliasson–Lööf vann såklart D21
till slut. Men hon slutade
bara sexa på dagens etapp,

vilket hon inte alls var
nöjd med. Hon fick det
inte alls att stämma i dag,
sa tävlingsledaren Jan
Bergström.
Lena
Eliasson–Lööf
kom två på första etappen
och var outstanding på andra där hon grundlade totalsegern. Men på tredje
dagen ville det sig inte för
Kristianstadsorienteraren. Istället var det Hanna
Lagerberg från Södertörn
som tog hem tredje etap-

pen. Totalsegern var dock
aldrig hotad för Eliasson–
Lööf. Lena vann med mer
än elva minuter före totaltvåan Lagerberg.

Jämnare var det i herrtäv-

lingen. Vetle Ruud Bråten
från IFK Göteborg vann
första etappen. Men på de
två nästföljande etapperna var Gernot Ymsén-Kerschbaumer från Kristianstad starkast och vann
före Bråten.

Efter tre intensiva dagar
var det en nöjd tävlingsledare som summerade dagen.
– Tävlingen bara växer
och växer och det är roligt
att se. Det är glädjande att
se ett sådant engagemang
från svenska folket. Men
vi har även haft fyra
schweizare och flera norrmän och danskar. Så det är
även en internationell tävling, sa Bergström.
NICLAS LINDGREN

