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Gällivare Sportklubb tillhör en av landets främsta brottarklubbar. Och att det är just GSK som
dominerar är ingen tillfällighet.
- Verkligen inte, för här finns det brottarkultur, säger klubbens förste brottarolympier Anders
Magnusson.
Eldsjälen Anders Magnusson brinner för brottningen. En sport han sysslat med sedan han var en
liten knatte, eller närmare bestämt i 32 år.
- Oj vad tiden går, säger han.
I dag är han seniortränare bland grabbarna i klubben. Och det är just tränarkompetensen som gjort
Gällivare till en storklubb inom brottningen.
- Vi har en riktigt bra organisation. Ledarna innehar en otroligt hög kunskap, tänk att vi har elva
kompetenta tränare som kan genomföra ett träningspass av klass, det är nog ganska unikt idag,
säger han.
Och tillägger:
- Sen får vi inte glömma vår fantastiske ordförande Karl-Erik Taivalsaari.
Och framför allt inte alla utövare som håller på med sporten. Gällivare har idag ca 150 stycken i
brottningsträning. Allt från de allra yngsta i brottarlekis upp till seniorerna Anders Magnusson
tillbringar åtta timmar i veckan i träningslokalen. När NSD besöker träningen har han närmare
femton stycken som svettas så det står härliga till, både killar och tjejer.
- Tränar mest killar, men det finns tjejer på mina träningar också, berättar han.
Och Magnusson pratar extra varmt om en av sina killar, Henrik Tideryd som sällan missar ett
träningspass.
- "Henke"nöjer sig med att träna, att gå matcher lockar inte, förutom när det drar ihop sig till
lagmatcher. Men han tillför enormt på träningarna, såna här killar är guld värda, säger han.
Och Anders om nån vet vad som krävs för att bli bäst, träning, träning och åter träning.
- När jag tränade som hårdast blev det ungefär femton pass i veckan, berättar han.
Det belönades bland annat med en OS-plats i Atlanta 1996. Placeringen blev fjortonde i stentuff
konkurrens i 68 kilos-klassen.
I dag saknar klubben världsstjärnor på herrsidan.
- Det hoppas vi kunna ändra på i framtiden.
Däremot på damsidan har det blivit stora internationella framgångar de senaste åren. Klubben har
ett tiotal tjejer som skapat stora rubriker runt om i världen och tagit hem massvis med medaljer
från de stora mästerskapen.
Och en av systrarna Mattssons, Sofias OS-deltagande i somras hade stor bidragande orsak till att
brottningen blev 2008 års idrott i Norrbotten.
Det tror åtminstone Anders Magnusson.
- Sofia i all ära, men även Ara Abrahamians OS-utspel har gett sporten ett lyft.
Ett lyft som kan betyda mycket för sportens framtid i länet och framför allt i Gällivare. Eldsjälar
och kultur saknas onekligen inte i föreningen.
En av de riktigt stora eldsjälarna är just förre OS-brottaren Anders Magnusson. Som fyllde 40 år
kvällen då NSD besökte honom i träningslokalen.
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Men tanken på att ställa in träningen för att fira sin födelsedag med sina nära och kära fanns inte i
tankarna.
För vad gör man inte för sporten man älskar - och har älskat i över 30 år.
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Brottareldsjäl från Gällivare Anders Magnusson
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