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Detta är en utskriftsvänlig version av artikeln.

Hemmafavoriten Zahiti
lyfte till allas
förtjusning
Av Michael Lindholm 19 MARS 00.09 (UPPDATERAD 20 mars 10.04)

MALMÖ. Ett öronbedövande jubel mötte 24-årige Fisnik Zahiti i
Rosengårds sporthall.
Och Malmö Tigersbrottaren gjorde ingen besviken när han
krossade Dimitris Papadopoulos i 84 kilo.
– Det var helt fantastiskt, sa hemmasonen som drömmer om OS.
Över 500 åskådare, inte helt fullsatt med andra ord, hade tagit sig till
Rosengårds sporthall för att bevittna landskampen mellan Sverige och
Grekland.
Populärast utav alla?
Utan tvekan Fisnik Zahiti som är uppvuxen på Rosengård och har Malmö
Tigers som moderklubb.
Till allas förtjusning bjöd han på en strålande brottning och vann
förkrossande överlägset, 6–0, 1–0 över Dimitris Papadopoulos.
– Fantastiskt skönt. Det kan alltid bli bättre, men jag är nöjd, konstaterade
Fisnik Zahiti lite självkritiskt.
Segervapnet som kopplade grepp om matchen var när greken fick gå ner i
parterr i den första perioden.
– Jag utnyttjade det och när det stämmer är jag bra.
Fisnik Zahiti minns så väl den förra landskampen i Rosengårds sporthall.
Året var 1998 och Zahiti var bara tolv år gammal.
– Jag sprang runt och hoppades att jag någon gång skulle stå där på
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mattan. Det var stort redan då.
Den här gången var dock mäktigare. Vid presentationen möttes han av ett
öronbedövande jubel.
– Helt fantastiskt. Malmö, och Rosengård, är den bästa brottarstaden i hela
Sverige. Vi borde ha fler landskamper här, sa Fisnik.
Den svenska triumfen över Grekland var väntad.
– Vi gjorde vad vi skulle och vann, inte mer.
Närmast är står ett träningsläger i Ljungbyhed på programmet. Fisnik
Zahitis stora mål för året är dock VM i september med en OS-plats i potten.
– Målsättningen är att ta sig till OS dit de sex bästa på VM kvalificerar sig.
Dina chanser?
– De finns där absolut. Är jag bara skadefri är ingenting omöjligt och jag
har slagit de flesta.
Skåningarna lyckades överlag bra. IK Spartas Robert Rosengren vann (74
kilo) liksom Fredrik Schön, Svedala (96 kilo). Däremot blev det förlust för
Eslövs AI:s Jim Pettersson (84 kilo).
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