Hel brottargeneration nära slås ut av branden
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Hel brottargeneration nära slås ut av branden
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30 unga brottare kom aldrig tillbaka efter branden i november. Nu rekryteras deras ersättare,
och i augusti ska den nya klubblokalen fyllas med en ny målgrupp. - Vi vill locka hit
invandrarungdomarna, säger Sonny Broman, tränare i Domnarvets Brottarklubb.

Domnarvets Brottarklubb var nere för räkning. Branden i den älskade klubblokalen i Buskåker i november
var inte bara ett slag mot klubbkassan. Den svepte med sig år av omsorgsfullt underhåll i väggarna, och
många oersättliga idrottsminnen. Och än värre: den höll på at radera ut en hel ny brottargeneration.
- Så var det. Vi tappade cirka 30 killar och tjejer under vintern. De hade vant sig att träna i Buskåker,
och hittade aldrig tillbaka till oss när vi flyttade till våra tillfälliga lokaler i Teknikdalen. Det blev för långt
att åka, helt enkelt, säger Sonny Broman.
Bland de borttappade unga brottarna fanns åtminstone ett par riktiga talanger, bedömer tränaren.
Förhoppningsvis är de inte förlorade för all framtid. Genom annonser i tidningarna och utskick försöker
klubben återknyta kontakten med ungdomarna. Och till hösten tänker Sonny Broman sätta in en extra
stöt mot en ny målgrupp.
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Ingen nackdel
- Jag vill locka hit invandrarungdomar från områden som Tjärna Ängar. Jag tror det finns mycket
uppdämd kraft hos de här ungdomarna som kan kanaliseras genom brottningen. I den här sporten är det
ingen nackdel att ha varit med om ett och annat. Jag tror vi kan uträtta mycket tillsammans.
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25 nybörjare
Det lär således bli både gammalt och nytt som följer med på flyttlasset till den nya klubblokalen i Södra
Backa, som invigs i augusti. Meningen är att klubbens nuvarande 15 elitbrottare och 25 nybörjare ska bli
många fler när den nya hemmaborgen, som ligger i en industrilokal intill Bilprovningen, blir klar i höst.
Landets främsta
Nyrekryteringen lär behövas om Domnarvets Brottarklubb ska hålla ställningen som en av landets
främsta prisplockare. Från 1995 till juni 2006 har föreningen erövrat 78 medaljer i ungdoms-, junioreller senior-SM. Sonny Broman har gott hopp om en lika framgångsrik fortsättning, även om han tycker
det har blivit svårare att motivera unga brottare till den stenhårda träning som krävs för att nå
framgångar i sporten.
Det gör ont
- Jag vet inte om det är bekvämlighet eller något annat, men det gör ont att träna brottning, och allt
färre unga är villiga att underkasta sig den tuffa regimen.
Det är här jag ser en plats för invandrarna i vår klubb. Många av dem har fått med sig en litet tuffare
uppfostran hemifrån.
Tog silver
Men än så länge dominerar de inhemska talangerna. Den senaste i raden av medaljörer är Patrik Almén,
som tog silver i nordiska juniormästerskapen i Tallinn nyligen. Patrik kommer från Sandviken och har
sökt sig till Borlänge enkom för brottningsmiljöns skull. På väg hit är också SM-mästarinnan Cecilia
Skoglund, som återvänder hem efter ett par år på brottningsgymnasiet i Arboga.
Satsar på guld
- Hennes mål är guld i junior-EM i Ungern. Vi reser dit tillsammans, säger Sonny Broman.
Siktar högt gör även 14-åriga Frida Ekervik. Hon tävlar i 40-kilosklassen och tog silver i ungdoms-SM
senast. I nästa mästerskap tänker hon inte nöja sig med en andraplats.
- Jag satsar på guld såklart. Jag har en bra sparringpartner i Sara Karvonen, och trivs med Sonnys
träning. Så det kan gå vägen.
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