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Tipsa

Skriv ut

Ingemar Gannby och Jalmar Sjöberg kunde glädja sig åt priserna
Årets Idrottsförening och Årets Idrottsprofil. BILD: TOMMY
SVENSSON
Förstora bild »

Ores tunga dubbelseger
Publicerad: 9 februari 2009, 00:00

KRISTIANSTAD

Han kom, sågs och försvann. OS-femman, 120
kilosbjässen, Jalmar Sjöberg tog Idrottsgalans tyngsta
pris och åkte raka vägen till Budapest. "Jag ska försöka
göra lika bra ifrån mig detta året", lovar den store
profilen.
Först fick BK Ore priset som Årets
Idrottsföreningen.
Och sen, sent i lördags kväll, strax
innan midnatt, blev Jalmar Sjöberg
utsedd till Årets Idrottsprofil i
nordöstra Skåne 2008.
23-åringen hämtade priset, svarade
snällt på Leif "Loket" Olssons frågor
och försvann sedan blixtsnabbt.
- Det var jättekul att få priset, men
firandet får vänta, säger Jalmar, som
tidigt på söndagsmorgonen lyfte från
Kastrup och flög till Budapest för ett
träningsläger.
Galapubliken på Yllan i Kristianstad fick
i alla fall se profilen och höra lite av
den ödmjuke stjärnbrottaren.

Bildspel

BILDGALLERI
Idrottsgalan i Kristianstad
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LÄS MER
Det blev en kväll att minnas
för många
Ryd flyttar till Halmstad
Nervöst för största talangen
"Jag är glad att jag hade fel"
Så gick snacket på Yllan

Det är mer än vad Vinslövspubliken

Vinnare Årets Talang
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fått göra de senaste åren.
- Jag vet knappt när jag brottades
hemma i Vinslöv senast i
seriesammanhang… det måste vara
nästan två år sedan, säger Jalmar.
I grannklubben Klippan, där Jalmar
bor, är man inte sena att kommentera
Sjöbergs sällsynta matchande på
hemmaplan.
Där har man, lite elakt, kallat honom
"den vandrande vålnaden" - mannen
alla pratar men ingen har sett.
Men på Yllan dök han upp i egen hög
person.
Jalmar spolade Falkenbergs GP för att
medverka på Idrottsgalan i Kristianstad
innan det bar vidare till Budapest.
- Efter lägret blir det en tävling i
Serbien och jag kommer hem igen den
24 februari. Sen är det SM och EM
efter det, säger Ore-stjärnan.
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Årets Idrottsprofil 1967–
2008

Här är alla pristagarna på
Idrottsgalan 2009:
Årets Trotjänare: Sven Göran
Svensson, Jägersborgs IF.
Radio Kristianstads
Guldkeps: Rögle BK.
Årets Talang: Harald
Johansson, SS Delfin
Årets Ambassadör: Mikael
Nilsson, fotbollslandslaget.
Årets Genombrott: Åke
Nilsson, Kristianstads
Golfklubb.
Årets Ungdomsförening:
Ifö/Bromölla och KFUM
Pingis.
Årets Idrottsförening: BK
Ore.
Årets Idrottsledare: Kenneth
Andersson, IFK Kristianstad.
Årets Idrottsprofil: Jalmar
Sjöberg, BK Ore.
Juryns Specialpris: Familjen
Ryd, Araslövs Golfklubb

Men elitserien ställdes in och det innebär att det dröjer ytterligare
innan han visar upp sig för Vinslövspubliken igen i seriebrottning.
- Det är synd med elitserien, men det är inte mycket att göra åt det
nu, säger Jalmar kort.
Han blev Årets Idrottsprofil för sitt genombrott i OS i Peking. Orestjärnan nosade på medalj och slutade på en fin femteplats i OSdebuten.
- Det svider lite. Jag kunde lika gärna tagit bronset. Men jag kunde
inte gjort bättre ifrån mig… jag är nära toppen, konstaterar Jalmar.
Nu satsar han vidare mot OS 2012 och han gör det trots svåra
magproblem. Jalmar brottas sedan många år med en kronisk
magsjukdom och vet att han måste leva med problemen.
- Det är under kontroll nu, men jag får ta rätt mycket mediciner.
Han brottas för BK Ore och för tyska Luckenwalde som han har
kontrakt med ytterligare ett år. Men basen finns i Klippan.
Där bor även flickvännen Jenny Fransson, landslagsbrottaren från
Gällivare.
De bor inte ihop, men är ett starkt par sedan en tid tillbaka:
- Nu ska jag inte säga för mycket… men vi har varit ihop i tre
månader, skrattar Jalmar.

Jalmar Sjöberg
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Ålder: 23.
Bor: Klippan.
Klubbar: BK Ore och
Luckenwalde.
Familj: Flickvän Jenny
Fransson.
Meriter: Femma på OS i
Peking 2008, två SM-guld,
JVM-guld, JVM-brons.
Aktuell: Årets Idrottsprofil i
nordöstra Skåne 2008.

Patrik Persson
Kommentarer [22]

Pinsamt
Inskickat av: Allan, 07-02-2009 22:49:06
Varför ska Kristianstad skämma ut sig som alltid när det är något, Ha en
egen idrottsgala. Vi har inte ens ett vettigt lag i någon sport här ju. Och ta
in gamla förlorare som loket, Va blir det nästa? Prisa en cirkus scott apa i
ishallen eller?
Anmäl inlägg

Vadå pinsam
Inskickat av: Ditt namn, 07-02-2009 22:59:49
Trotjänare och talanger finns oftast i de lägre serierna. I de högre serierna
finns oftast bara överbetalda divor och egoister.
Nä tacka vet jag en lokal idrottsgala istället för en i Globen de som prisades
där var väl alla betalda och sponsrade. Hur många unga talanger prisades i
Globen?
Och visst kan vi ta med en apa från cirkus
Skicka bara in ditt namn och adress till bladet så tror jag Patrik kan fixa in
dig till nästa gala!
K:S
Anmäl inlägg

PINSAMT
Inskickat av: lisa, 08-02-2009 01:05:20
Idrottsgalan i sig är en jättebra idé och ett väl anordnat event. Dock borde
alla medelålders uttråkade människor kanske försöka hitta något annat
ställe att dricka sig dyng på? Det är ju ändå en idrottsgala. Extra pinsamt
för de som vann något och fick upp och ragla runt på scen.
PINSAMT
Anmäl inlägg

Idrott=Fylla
Inskickat av: Kalle, 08-02-2009 03:35:25
Så är det alltid i idrottsliga sammanhang. Det ska fira med alkohol. Gärna i
rejäla mängder. Idrotten har skapat massor av alkoholister. Börjar i unga år
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med fester i klubbstugan och slutar på parkbänken.
Härligt att se dessa halv packade idrottsledare vara förebilder för våra
ungdomar.
Anmäl inlägg

Det finns också unga talanger
Inskickat av: Idrottstokig, 08-02-2009 04:26:20
Tråkigt att era bestående minnen fastnat vid äldre berusade f.d.
idrottsidoler??? Själv såg jag många lovande yngre profiler som fanns på
plats och nyktra borde belönats med priser. Patetiskt att sådana som Viktor
Agardius inte fick pris, idrottsmän/pojkar som i en bred idrott utvecklats
enormt under året. Men ge gärna priser till idrottspersoner i mindre
idrotter, men säg inte att de gjort större prestationer än idrottsfolk i
folkkära idrotter.
En som bara blir så trött på lobbyism!!!
Anmäl inlägg

Kristianstad?
Inskickat av: André, 08-02-2009 08:09:23
Ska de heta kristianstads idrottsgala så håll priserna innom kommunen,
Anmäl inlägg

Rätt ska vara rätt
Inskickat av: Micke, 08-02-2009 08:55:52
Det heter inte Kristianstads idrottsgala. Heter nordöstra Skånes idrottsgala.
Anmäl inlägg

Rubrik
Inskickat av: CAMILLA, 08-02-2009 09:04:13
till pinsamt.....det är väl fantastiskt att det finns en idrottsgala i
Kristianstad som prisar våra lokala förmågor och uppmärksammar deras
prestationer. Allt överskott från galan går till den lokala idrotten. Det är
lovvärt tycker jag. Loket är alltid lika rolig att lyssna på. En härlig
konferencier.
Anmäl inlägg

Hmmm
Inskickat av: Nisse Hult, 08-02-2009 10:11:40
Idrottsgalan är en super bra tillställning vad det gäller Idrotten i Nordöstra
Skåne. Där finns så många personer runt om i föreningar som förtjänar pris,
tyvärr e det ju så att man får begränsa det varje år med priserna. Även om
många gärna set en eller annan som skulle tagit imot ett pris där. Det är
dock en väldans tur att den kommer igen och igen så man kan belönna flera
för deras fin insatser. Vad det gäller Loket så är han klockren som
konferencier, vad det gäller idrottsarrangemang.
Fortsätt det goda arbetet:-)
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Anmäl inlägg

Sicka förebilder
Inskickat av: Han som blev slickad i örat, 08-02-2009 10:18:22
De idrottsmän och idrottsledare som passade på att ta sig en rejäl fylla på
Idrottsgalan är ju minst sagt pinsamt för många av de unga talanger som
bevistade galan igår. Till ett annat år kan ju Yllangänget stoppa in de som
ska svänga många bägare i en annan hage där de kan umgås med
likasinnade, det skulle ju kunna bli "Årets trendbrott".
Anmäl inlägg

Varför vinner bara de föreningar som redan har så de klarar sig??
Inskickat av: Orren, 08-02-2009 10:44:50
Vet att det finns många små föeningar som lätt hade behövt en slant i
kassan, näää då vinner de som redan har så de både räcker och blir över.
Riktigt dåligt av den såkallde idrotts galan, trampa på de som ligger
redan!!!!
Anmäl inlägg

Orren!
Inskickat av: Gösta, 08-02-2009 11:02:17
Ja man kan tydligt se vilka som favoriseras. Arenabygget är ett
beställningsverk från IFK och handbollen. Märkligt att deras lobbyister
lyckats övertyga det styrande etablissemanget om behovet av ett bygge
som kommer att kosta skattebetalarna stora pengar decennier framöver. De
små föreningarna och de mindre idrotterna får hålla tillgodo med de rester
som blir över.
Anmäl inlägg

anonym
Inskickat av: Ditt namn, 08-02-2009 11:08:43
Till nästa grej, golfarn? Viktor agardius var en värdig vinnare. han har gått
från div 5 fotboll till rätt in i startelvan i kffs lag. Han har blivit kontakt av
x antal klubbar. och han är bara 19 år! SKÄRPNING!
Anmäl inlägg

mansdomonerat
Inskickat av: mitt namn, 08-02-2009 11:44:36
Inte en enda tjej fick pris dåligt.....
Anmäl inlägg

Till Gösta
Inskickat av: Werner, 08-02-2009 12:26:23
Har du järnkoll på att IFK kommer att spela i den nya arenan????? Vad jag
vet har IFK inte bestämt det????
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Anmäl inlägg

Vilket gnäll!
Inskickat av: Lotta, 08-02-2009 13:28:19
Men sluta klaga! Att man bara orkar gnälla på allt och alla. Det är väl
fantastiskt att vi har en egen idrottsgala i vårt hörn av Skåne. Är alltid så
himla trevligt, med glada vinnare och fina artister och hoppas att galan
kommer finnas kvar i många år! Keep up the good work! Allan, det är du
som är pinsam!
Anmäl inlägg

div 5 fotboll
Inskickat av: martin, 08-02-2009 14:21:18
tja, div 5 fotboll till A lag... haller stark klass den fotbollen... tillrackligt
'halleluja'over kffs A lag.... fotboll pa hogsta niva...
men kommer o bli spannade o folja killen - 'Viktor agardius'Anmäl inlägg

Att ni orkar gnälla!
Inskickat av: Nette, 08-02-2009 15:06:56
Det är väl kul att det sker en positiv grej för idrotten i vårt hörn. Vi har alla
olika åsikter om vem som bör vinna och det är svårt att värdera olika
idrotter och prestationer mot varandra. Vad man tycker beror väl mycket
på vad man är intresserad av för idrott.
I år fick inga tjejer pris. Helt rätt! Förra året fick tjejerna många priser och
jag hörde ingen man gnälla över det.
Loket är bra som idrottskonferencie. Han har mycket erfarenhet av den
världen och vet vad han pratar om.
Kom gärna med något kreativt förslag till galans arrangörer för att göra den
bättre men sitt inte bara och gnäll. Det blir den inte bättre av.
Anmäl inlägg

Prisutdelningen av kommunen
Inskickat av: Ditt namn, 08-02-2009 21:08:11
En trevlig gala men kommunens insats med utdelning av Sm-tecken blev
väldigt dryg och drog ut mycket på tiden. Kunde lösts smidigare.
Anmäl inlägg

Rubrik
Inskickat av: Ann, 09-02-2009 09:44:54
Reagerade också på att det inte var en enda kvinna på bild. Men sportdelen
domineras nästan varje dag av bilder på pojkar - stora som små. Inte bara i
detta sammanhang.
Kvinnorna syns sällan på prisutdelningar eftersom det inte finns något pris
till dem som tvättar lagets matchkläder, kör ungarna, handlar och bakar

http://www.kristianstadsbladet.se/article/20090207/SKANE/724300874/1338&Templ... 2009-08-17

Skriv ut artikel

Sida 7 av 7

det som ska säljas under matcherna, samt köper tillbaka det som inte
säljs... Vad vore idrotten utan dessa fantastiska föräldrar!
Anmäl inlägg

kvinnor kan bara tvätta?
Inskickat av: Ditt namn, 10-02-2009 00:11:29
Visst domineras sportdelen av män, men att det beror på att kvinnor bara
tvättar och kör bil var något av det dummaste jag har hört. det finns
många, väldigt duktiga kvinnliga idrottare i alla åldrar. Så nog lär det finnas
en annan anledning till att vi kvinnor inte får några priser än att det inte
finns priser till de som tvättar.
Anmäl inlägg

Rubrik
Inskickat av: Ann, 10-02-2009 12:35:27
Jag skrev inte att "kvinnor bara tvättar och kör bil". Det är svårt med
ironi... jag vet väl också att det finns duktiga aktiva idrottskvinnor, men
det finns inte så många kvinnor som är lagledare. Det finns mycket statisk
kring vad män och kvinnor gör som är nyttig att läsa om man tycker att
världen är jämställd. Tycker att man borde kunna premiera de personer i
bakgrunden som ger förutsättningar för att ett framgångsrikt lag fungerar män som kvinnor.
Anmäl inlägg
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