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Här har visserligen Eric Walldén, i röd trikå, hamnat i bryderier mot
Ballingslövs Magnus Ziegler men Eric vände och vann. Senare blev Eric
också utsedd till Starkes bäste brottare i matchen! @08 Bildbyline:Bild:
Tomas Nyberg
Förstora bild »

Ungdomlig kvartett fixade Starkeseger
Publicerad: 10 november 2006, 01:15
BROTTNING TRELLEBORG
BK Starke fortsätter att ta hem segrar i Skånetvåan och i går var det anrika
Ballingslövs BK som fick känna på trelleborgarnas styrka.
Starke vann med 23– 20 och det var speciellt fyra unga brottare som
bidrog till segern.
Eric Walldén i 60 kg-klassen tog första Starkesegern och det var en
magnifik vändning av unge Eric. 14-åringen inledde med att ta ledningen
med 4– 3 mot Magnus Ziegler. Föll sedan med 0– 7 i andra perioden,
innan han tog hem segern via 3– 0 i avslutningen.
– Jag satsar stenhårt på brottningen och jag tränar tre gånger i veckan.
Förutom match varje helg, inleder en helnöjd Eric direkt efter
segermatchen.
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– Det här var min andra A-lagsmatch och det var även Ballingslöv förra
gången. Det var för ett år sedan men då mötte jag Christoffer Lindblad,
fortsätter Eric.
För segern utnämndes senare Eric Walldén till Starkes bäste brottare. Han
kom dock att få stark konkurrens av tre lagkompisar.
Den förste var Patric Halili i 66 kg – som fick möta just Erics motståndare
från i fjor. Christoffer Lindblad blev till en riktig kastdocka för Patric och
ganska omgående stod det 10– 1!
Den starka inledningen ledde fram till teknisk överlägsenhet och därmed
var ställningen 8– 5 i Starkefavör.

Självförtroende!
Näste man att imponera i den röda hemmatrikån var Dennis Vollenweider.
Dennis börjar bli riktigt, riktigt duktig och det riktigt lyser självförtroende
kring hans brottning. Sebastian Nilsson blev till samma kastdocka som
kompisen Christoffer tidigare. Två eleganta fempoängskast av Dennis
ledde fram till fallsegern. Därmed ytterligare 5– 0 att lägga till Starkes
siffror.
Jonas Hellström samt Daniel och Marcus Ewald stod sedan på tur för
Starke. Ingen av brottarna hade dock någon reell chans och här gjorde
Ballingslöv 15– 0!
Därmed 13– 20 inför avslutningsmatchen mellan Ola Nilsson och Daniel
Johansson. Ja, egentligen stod det 18– 20, eftersom det redan stod klart, att
Per-Ola Svendsen skulle vinna på walk over i tungvikt.
Ola inledde starkt och 6– 0 ledde efterhand fram till en elegant fallseger
efter 1.17. Segern gav fem nya Starkepoäng och därmed var också
lagsegern i hamn. 21– 18 till Starke!
Sigge Hansson
0410– 545 24
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