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BODEN. 162 brottare, mest ungdomar, från 17 olika klubbar. Klart att det var litet rörigt och att
ljudnivån var hög när Bodenbrottningarna avgjordes i Hildursborg i helgen. Stor glädje hos många
en seger men också en bitter tår efter en förlust.Talanger fanns det förstås många av. Henrik
Styven-Alm från BK Snar var en av dem.- I brottning får man ta i och kämpa och det är roligt,
tyckte Henrik.
Bodenbrottningarna, som arrangeras av BK Snar har många år på nacken. En populär turnering
som avgörs på en dag och på tre mattor samtidigt.
Tioåriga Henrik Styven-Alm vann klassen Knattar 35 kg. Ingen av hans matcher blev särskilt lång.
Snabba fallsegrar både från stående eller från parterr. Henrik har en överraskande stor
grepprepertoir.
- Jag har brottats sedan jag var sex år, förklarar Henrik. Det ångrar jag inte. Jag tränar hårt och det
ger resultat.
I somras var han på ett veckolångt brottningsläger i Lettland som Karl Gustaf Brottning
anordnade. Förkovrande det också.
Janne Carlsson är Henrik Styven-Alms tränare och Bodenbrottningarna har han vunnit tidigare.
- Förra året vann jag också och jag har en dröm att få vinna ett SM-guld och att vara med i ett OS.

&ldquo;kycklingen&quot; blev succe
Det kan hända att Henrik vinner ett SM-guld så småningom men det är väl inte helt säkert att det
blir i brottning. Han är nämligen en lika stor talang i både fotboll och i handboll.
- Det går bra där också, instämmer Henrik. Måste jag välja så är brottning roligast.
Klubbkompisen Malin Bergman är 13 år och Bodenbrottningarna har hon vunnit flera gånger. Nu
brottades hon i Kvinnor ungdom 45 kg och för hennes del blev det final direkt där hon besegrade
Amanda Wikman Gällivare. En tjej hon både vunnit över och förlorat mot tidigare.
- Jag vann på ett specialgrepp som kallas för &quot;Kycklingen&quot;, en arm och
huvudkoppling förklarade Malin.
Som också spelar fotboll. I Trångfors. Fotboll är roligare anser Malin.
- Men jag tänker inte sluta att brottas för det.
Knappast. Nästa tävling för Malin Bergman och fler med henne är Lilla MälarCupen i Västerås.
Det kan säkert gå bra där också för henne.
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