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KRISTIANSTAD

Ingemar Gannby trodde stenhårt på IFK Kristianstad. I
stället fick han uppleva en meriterande dubbelseger för
BK Ore. "Jag är glad att jag hade fel och det här betyder
mycket för föreningen", säger Ore-profilen.
BK Ore blev Idrottsgalans stora vinnare
och den lilla delegationen (fyra personer)
från Vinslöv åkte hem både glada - och
överraskade.

LÄS MER
Ores tunga dubbelseger

- Det var nog ingen inom föreningen som trodde att vi skulle vinna.
Jag var helt säker på att IFK Kristianstad skulle vinna… men jag är
glad att jag hade fel, säger Ingemar Gannby, sportansvarig,
styrelsemedlem och massör i BK Ore.

Själen i Vinslöv
I hård konkurrens med IFK Kristianstad och Kristianstads FF blev det
alltså brottarklubben Ore i Vinslöv som tog hem priset som Årets
Idrottsförening.
Ore gjorde SM till en sprakande succé och i Vinslöv finns sedan
många år själen, hjärtat och kärleken till brottningen.
Men Ingemar Gannby åkte till Kristianstad mest som sidekick till
Jalmar Sjöberg - nominerad och favorittippad som Årets Idrottsprofil.

Fick alla på fall
Priset som Årets Idrottsförening kom som en trevlig bonus.
- När de läste upp motiveringen om föreningen som fick alla på fall
så förstod jag att det var vi. Jag är väldigt stolt och glad, men också
överraskad och oförberedd, erkänner Gannby.
Vad betyder det här för föreningen?
- Vi konkurrerade med stora, starka föreningar och det känns kul att
vara bland dem. Det här betyder jättemycket för oss och det gör ju
det också lite lättare att jobba vidare.
Varför fick ni priset tror du?
- Vi fick stor uppmärksamhet kring SM och klubben är väldigt aktiv
och har varit så i många år. Vi satsar på ungdomar, vi har bredden
och vi har eliten, säger en stolt Ingemar Gannby.
Patrik Persson
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