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Matchen mellan Altonas Vuris, överst och Starkes Erik Walldén var
bara en av många i fjorårets Söderslättsmästerskap - som Altona
arrangerade i Söderslättshallen och det ser ut att bli ungefär lika
många deltagare i dag, när Surup arrangerar i Macleanhallen. @08
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Brottningsfest i Skurup
Publicerad: 7 januari 2006, 01:15

BROTTNING SKURUP

I dag arrangerar Skurusp SK den 51:a upplagan av
Söderslättsmästerskapet hemma i Macleanhallen och
man gör det med förhoppningen om många matcher:
– Vi hoppas att åtminstone de 129 brottare som föranmält sig
också kommer till invägningen som börjar klockan åtta och vi
kommer att brottas på två mattor, meddelar Bo-Arne Larsson i
Skurupsledningen.
Bo-Arne kan också förtydliga resonemanget kring anmälningarna:
- Ja, det är 55 seniorer, 54 ungdomar och 19 tjejer som anmält sig.
Ser man till klubbanmälningarna ser det ut så här: Altona har anmält
13 brottare, Banér 10, Hököpinge 30, Skurup 19, Starke 29 och
Svedala 27.
I fjor kom 114 sammantaget efter indelningen 44, 54 och 16 enligt
ovan men då var det ovanligt tunt i en och annan klass. Det innebar
till exemepel att Altonas Martin Revesz besegrade Banérs Christian
Nilsson i en direkt final i 74 kg-klassen ochdirekt finalgällde även i de
allra lättaste tjejklasserna då.
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Bland årets anmälda brottare finns flera av fjorårssegrarna ochsetttill
viktklasserna bland seniorerna blir resonemanget detta:

Den lättaste klassen verkar öppen och här står kampen mellan
Starkes Sebastian Green och Svedaladuon Niklas Uhde och
Alexander Jeppsson. I 55 kg får Starkes Hampus Christensen ensam
kämpa mot Hököpinges Thomas Hansen och Anders Persson. 60 kg
blir, som oftast, ett rent getingbo med fjorårsvinnaren, Niklas
Lövkvist från Hököpinge, som storfavorit. Kanske kan Starkes Kim
Malmberg och Svedalas Niklas Schön bjuda någorlunda motstånd
men sannolikt vinner Niklas överlägset. 66 kg-klassen är inte mindre
intressant och här ligger favorittyngden hos Hököpinges Kim Holk.
Starkes Dennis Vollenweider och Keith Malmberg kan dock mycket
väl sätta käppar i hjulet för Kim - som sett ganska sliten ut i en och
annan seriematch.
I 70 kg finns fjorårsmästaren, Starkes Jonas Hellström, bland
favoriterna och största hotet här blir förmodligen Hököpinges Lars
Jörgensen. Martin Reveszkommer också för att försvara titeln i 74 kg
-klassen men i år blir det garanterat inte via en direkt final utan här
finns bland andra Farshad Kiospa, från Svedala samt danskduon
Rune Nielsen och Morten Helt, från Hököpinge.
Exakt tio kg upp finns Hököpinges brottande tränare, Peter Brehmer,
som favorit men det är möjligt att Banérs Fredrik Hiltonen och varför
inte Altonas rutinerade Jonas Hahne kan överraska. Fredrik Schön,
Svedala, vann 84 kg-klassen i fjor men i år kommer han i 96 kg och
det lär bli till en ny säker seger. Om nu inte Starkes Ola Nilsson eller
Altonas Johan Vuris vill något annat?
– 120 kg-klassen kommer också att innehålla flera intressanta
matcher, där Altona kommer med Kristian Farkas och Magnus
Andersson och Hököpinge med Jan-Åke Forslund och Jalmar Sjöberg,
avrundar Bo-Arne Larsson.
Det är alltid svårt att sia bland favoriter i ungdoms- och tjejklassen,
eftersom det i vissa fall finns brottare som kliver upp flera viktklasser
från ett år till ett annat och där till och med en och annan
fjorårsvinnare helt enketl har slutat med brottningen.
Sigge Hansson
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