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Kampen om att få arrangera brottnings-VM 2009 går vidare. Haparanda är fortfarande ett hett
alternativ och i dagarna har FILA besökt gränsstaden.- Får vi tävlingen är det den största som
anordnats i Norrbotten, säger Bengt-Olov Innala, ordförande i Haparanda SKT.
Det står nu helt klart att världsmästerskapen i brottning år 2009 avgörs i Norden. Tillsammans
med Sveriges Haparanda har Danmark och Finland gått vidare till finalomgången och i samband
med årets VM i Kina i september avslöjar det internationella brottningsförbundet, FILA, vilket av
länderna som får arrangemanget.
I dagarna har bulgaren Tzeno Tzenov, ordförande i europeiska brottningsförbundet, besökt
Haparanda för FILA:s räkning.
- Vi har fått lite synpunkter. Bland annat tyckte Tzenov inte att hallen där tävlingarna ska avgöras
var stor nog, där måste vi göra justeringar, berättar Innala.
Dock var Tzeno Tzenov mycket imponerad av den positiva utvecklingen i Haparanda och han
välkomnade de planer på hotell som finns både på den svenska och den finska sidan av gränsen.
- Möjligheterna att anordna en så här stor tävling tillsammans med Torneå är goda, bara det
faktum att två länder och gränsstäder samarbetar är stort, menar Tzenov.

2009 ett jubilieumsår
Två historiska jubileum talar till Haparandas fördel i kampen om VM 2009 - just det året fyller
svenska brottningsförbundet 100 år och 2009 är det exakt 200 år sedan unionen mellan Sverige
och Finland upplöstes.
- Ni uppfyller alla krav, Haparanda har allt som FILA vill se hos en arrangör av ett brottningsVM, säger Tzenov.
I och med besöket i Haparanda har FILA tittat på de tre orter och länder man har att välja mellan.
Enligt Tzenov är det viktigt att samtliga kommer till Kina och visar upp sig i samband med att
beslutet avslöjas.
- Svenska brottningsförbundet står bakom Haparandas ansökan till 100 procent, jag är mycket
imponerad av jobbet som lagts ner. Jag tror att vi kan åka till Kina i september med stor tillförsikt
och ta del av beslutet, säger Jan Holmqvist, ordförande i svenska brottningsförbundet.
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