Vad händer i Skanör i Cornatider?

Kjell R med cockerspanielarna Iris
och Yra på väg på en golfrunda.
Foto Gunilla Söderblom Högberg.

Gunilla och hundarna på nedlagda
Skånska luftvärnskårens (Lv 4) strand.
Foto Kjell R Högberg.

Skanör med Falsterbo är under de mörka årstiderna slumrande men växer till liv
under vår och sommar när sommargästerna anländer till sina sommarhus och
lokalbefolkningen vågar sig ut på gator, torg och stränder.
I år blir det annorlunda. Midsommarfirandet med ”Gåsaloppet”, en tävling där
lag om sex personer tar sig fram på samma skidpar på en 1052, 31 ”gåsameter”,
i klädda egenhändigt påhittad klädsel. Detta är ett spektakel som skulle genomföras för 37:e året i rad. Vår gamle vän, nu bortgångne, Hasse Andersson alias
”Gåsamålaren” var upphovsman till detta spektakel. Under Gåsaloppet fylls
Östergatan i Skanör, från Apoteket till Rådhuset med festglada midsommarfirare. Så blir det inte i år. Loppet ställs in på grund av risken för spridning av
Coronaviruset.
Falsterbo Horse Show är ett annat stort internationellt evenemang, där ryttare på
elitnivå från hela världen kommer hit till Falsterbo och hopp- och dressyrläktarna fylls av besökare under en dryg vecka i juli. Resultaten från tävlingarna i
Falsterbo är viktiga för att kunna kvala in i stora tävlingar såsom VM och OS
eller att avancera på elitnivå. Denna stora tävling blir inte heller av och OS har
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1052, s gåsameter vilket är det samma som 757,1 svenska meter.
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flyttats framåt i tiden. Men, som ett litet plåster på såret får Falsterbos ridanläggning ta emot den svenska hoppeliten då man har beslutat att SM kommer att
genomföras här, med eller utan publik. Vi hoppas att vi får ta del av tävlingarna,
men vem vet. Sommargästerna och Falsterboveckan är viktiga för företagarna
här nere på Näset. Vi hoppas att de får affärerna att gå runt trots rådande situation.
Även om mycket blir annorlunda så har vi inget att klaga över. Vi bor bra i ett
lagom stort hus i centrala Skanör. Vi har nära till allt vi vill ha och allt vi behöver. ICA, apoteket, banken, läkarmottagningen, tandläkaren, gymmet, bussarna
mot Malmö och Köpenhamn. De milsvida stränderna har vi på gångavstånd.
Axelssons Torg med sin vackra fontän, har vi vid gaveln på vårt hus. Vi har tre
kilometer till vår golfbana, Flommens GK. Där går vi våra rundor tillsammans
med våra ”cockrar” Iris och Yra. Skånska luftvärnskårens (Lv 4) gamla skjutfält
besöker vi också ofta. Där får vi härliga promenader och roliga stunder tillsammans med hundarna.
Några kortare turer med husbilen kommer det också att bli. Om vi skall följa
statsministerns råd om att bara åka i högst två timmar med bil från hemmet, så
kan vi inom den ramen komma till väldigt många spännande och sevärda platser
här i Skåne.
Bästa vänner i Kamratföreningen, som ni nog förstår, så går det ingen nöd på oss
i vår ”isolering”. Även om vi inte kan besöka alla nära och kära, släkt och vänner och även om vi inte kan ta oss upp till Sollefteå, Nipornas stad och vackra
Ådalen så håller vi ut, håller avstånd och tvättar händerna.
Varma hälsningar från Gunilla, Kjell R och hundarna!
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