Här fostras framtida VMguldmedaljörer
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BROTTNING. Ett unikt koncept har landat i Eslöv – och är det för att stanna. Lidbergs
brottarcamp växer och har i år lockat 75 talangfulla brottare från Norden.
– Det är de framtida världsmästarna som finns här, konstaterar Martin Lidberg.
Bröderna Martin Lidberg, 37, och Jimmy Lidberg, 28, har båda vunnit VM-medaljer på mattan –
och nu är det den unga generationen som ska utvecklas.
De har tillsammans tagit fram ett unikt koncept, Lidbergs brottarcamp, som i år hålls för femte
gången.
– Vi har tänkt på helheten. Det handlar om att ta hand om sin kropp, därför har vi föreläsningar
om exempelvis kost, hur man ska träna upp den fysiska biten och allt vad som krävs för att bli en
bra brottare, säger Martin Lidberg.
– Det finns ingenting liknande i hela Europa. Vi lockar till oss de bästa från hela Norden och
det är kul. Svenska brottare har vi från Umeå i norr till Ystad i söder, säger lillebror Jimmy.
Det fem dagar långa lägret som alltid hålls efter nyår, i år den 3 till 7 januari, fokuserar på teknik.
– Brottningstekniskt. Det är allt från grunder till detaljer som du måste känna till för att kunna bli
en duktig internationell brottare, förklarar Jimmy.
Martin Lidberg:
– På andra läger får de inte med sig lika mycket teknik, det är mest sparring.
Det är första gången som Lidbergs brottarcamp är i Eslöv. Anledningen är att Jimmy Lidberg har

valt att lägga sin OS-satsning mot London 2012 i staden.
– Jag kunde inte få sparringen jag var ute efter uppe i Stockholm efter att brorsan och Ara
Abrahamian lagt av. Den kan jag få här med många duktiga tungviktare.
– Det blir att jag bor här under stora delar av året och därför var det naturligt att flytta ner lägret.
Mycket talar för att lägret blir kvar i Eslöv som de liknar vid en brottningsmetropol.
– Vår vision är att ha det här varje år och vi har fått förfrågningar som visar vilken stor grej
detta är. Nästa år satsar vi på 100 brottare, säger Jimmy Lidberg.
Hemmasonen Jim Pettersson (Eslövs AI) är, liksom ukrainaren Igor Bugay, med och arrangerar
lägret.
De 75 brottarna är från 9 till 19 år och delas in i två grupper som tränar två pass om dagen.
– Det är roligt att syssla med vid sidan om och som en engångsföreteelse passar det bra, menar
Jim.

