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Niklas kunde
inte hålla sig
på mattan
I två dagar har Niklas Norström, 16 år, brutalt
kastats i mattan. Gång på gång.
- Hur kul som helst, säger han.

Örgryte IS har arrangerat Europacupfinalen under helgen, tagit sjätteplatsen bland åtta
lag och kanske utfört den största prestationen genom att få det udda arrangemanget att gå
ihop ekonomiskt. Utgifterna har legat på ett par hundratusen kronor, som sällskapet på
ett eller annat sätt lyckats få in.
- Vi har gjort det som en investering för våra yngre killar, motiverar ordföranden Conny
Jexler.
Niklas Norström är den allra yngste i gänget och nog har han fått annorlunda julklappar.
Det blev fyra matcher och lika många förluster, varav två på fall. Men han studsade och
studsades upp och ner med samma glada humör. Entusiastiska mamman Angelica fanns
vid mattkanten hela tiden, men när Niklas lyftes mot taket för att sedan dunkas i mattan,
då vände hon sig bort.
- Jag blev jätteglad när jag fick reda på att jag skulle få vara med, säger Niklas. Det kan
vara bra att åka på stryk ibland.
Förlusterna är inget att säga om. Den unge öisaren mötte en Europamästare och två
andra som just kvalificerat sig för olympiska spelen. Dit vill säkert Niklas också, men
kanske inte så snart.
- Det var bara att gå in och köra, säger han. Dom andra är ju bättre, men det är
inspirerande att vara med och jag märker att det mest är styrkan som saknas. Och jag har
inte växt färdigt ännu.
Niklas hoppas kunna ta sin första medalj i ungdoms-SM den här vintern. Annars räknar
han som sitt bästa resultat segern i en bulgarisk ungdomsturnering. Där brottades han för
en grekisk klubb, inbjuden medan han var på träningssemester hos morfar.
Öis var nära femteplatsen i turneringen, men nådde inte riktigt fram. Victor Wolfgang
gjorde en stormatch i 60 kilo mot rumänska Alumins Catalin Miron, som Victor tränat
med tidigare.
- Jag visste att han inte gillade det greppet, berättar Victor.
Det handlar om arm- och huvudkoppling. Greppet gav åtta poäng, de sex avslutande med
en koppling som Wolfgang kunnat hålla kvar ännu om inte domaren blåst av.
Tobias Morsing, 98 kilo och på väg ner, är en artist av den gamla sorten, specialist på
flygande mara, ett grepp som hör hemma på antikmarknaden, men som Tobias använder
med stor framgång.
- Jag söker alltid grepp och det är inte alla som gör, konstaterar Tobias.
Så rätt han har.
Johan Eurén avslutade tungvikten med en överlägsen seger.
MGFSO från Moskva var nästan lika suveränt i finalen mot Azovmash, Ukraina, som
tidigare i turneringen mot Örgryte.
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