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Rapport från BK Ores Elitsamling GP 27/10.
43 stycken invägda brottare och 64 matcher under c:a fyra timmar, med bra och
underhållande brottning var resultatet av BK Ores GP tävling.
Antalet matcher och tävlingstid var i stort sett samma som på ÖIS GP tävling för några
veckor sedan.
Det var 54 brottare anmälda, men pga. sjukdom och andra förhinder kom alltså endast 43
brottare till start. Bl.a. hade Bjuvs BK anmält fem brottare, men alla var sjuka till matchdagen.
Danmark kom med ett antal brottare, samt att de och ÖIS brottarna skall stanna i Vinslöv för
träningsläger över söndagen.
I 60 kg vann Emil Sundberg finalen mot Daniel Terkilsson. Det var jämnt i poolerna och
brottarna slog varandra.
66 kg vann Tobias Fonnesbeck från Danmark finalen över Sebastian Brandström
Norrköpings BK. Tuff och tät match.
I 74 kg imponerade Tommy Lundell Lidköping AS återigen. Denna comeback mannen som
övertygande vann i ÖIS GP vann återigen. Finalen mot Beshnik Shala Falköpings ABK vann
han på fall efter ett oerhört snyggt smidjebälte efter 1.29 in på första perioden. Tommy vann
också över duktige Fredrik Ekström Klippans BK efter ett snyggt bakåtkast bl.a. Lundell vann
på poäng över Ekström med 2-1 i perioder.
David Lind Osby BK poängvann sedan bronsmatchen över Ekström i en ”omtvistad” match
med mycket känslor i. David vann med 2-1 i perioder.
BK Ores Viktor Karlsson fick många tuffa matcher, som han gick segrande ur i samtliga.
Finalmatchen mot Alexander Jersgren från Marsvinsholm gick till tre perioder, som Viktor
vann med 2-1 i perioder. Andra duktiga brottare som Viktor besegrade på sin väg mot finalen
var bl.a. Tobias Kvarnmark IK Sparta, Jonas Plato och Pierre Andreasson HBK Bergania.
Markus Eurén Örgryte IS vann på fall mot Tobias Kvarnmark i match om bronspengen.
Markus har gjort comeback efter några års uppehåll från tävlandet.
Duktige Anton Eurén Örgryte IS blev silvermedaljör efter starke Pontus Lundh från Arboga
BK. Trea i viktklassen blev Jesper Plato från Ballingslövs BK.
I Johan Euréns frånvaro imponerade Tobias Morsing i 120 kg:s klassen. Tobias hade ett
flertal jättefina maror. En kastvillig och kul brottare att titta på. Finalen vann han mot Viktor
Pääjärvi från Kiruna SK. Johan Sandell från Ballingslövs BK blev trea.
Sammanlagt blev Örgryte IS bästa klubb på 11 poäng.
Lidköping AS tvåa på 8 poäng, och Arboga BK trea på 6 poäng.

Duktiga lottare var Renée Fors och Kent Kronqvist.
Överlag var domarna bra, och det var kul att man även fått med en Dansk domare som
skötte sig utmärkt.
Tävlingen i sin helhet fungerade mycket bra och klanderfritt. Det märks att BK Ore har rutin
att genomföra tävlingar. Men precis som på ÖIS GP kunde det ha varit fler brottare och mer
publik.
Fyra timmars underhållande brottning för endast 50 kr är ett billigt lördagsnöje.
BK Ore har genom åren fått fram många duktiga brottare. Nu har man även fått fram ett nytt
stjärnskott på speakersidan. ”Många” uttryckte sitt gillande för honom, vilket naturligtvis
gladde undertecknad särskilt mycket…
Nästa GP tävling blir i Robbans Cup i Lidköping den 10/11. Där kommer det bl.a. att provas
lite nya regler. Dessa regler finns utlagda på Lidköpings hemsida. Där hoppas vi alla att det
blir fler brottare och mer publik
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