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FYRSTADSFINAL 2012, den första var 1927
Ett av brottningens flaggskepp, FYRSTADS, vankas kring hörnet.
Lördagen 8 december är IK Sparta arrangör för årets FINAL.
Förutom arrangören deltar, Örgryte IS, Varbergs BOIS och BK Ore.
Som vanligt inför FYRSTADS så är det mycket hysch-hysch från lagen gällande
laguppställningarna. Men i de 4 lagen finns massor av duktiga brottare, sen
gäller det att ”pricka” rätt laguppställning så den passar mot alla motståndare.
2 av Sveriges manliga OS-brottare finns i lagen; Örgrytes bronsmedaljör Johan
Eurén och hemmaklubbens Robert Rosengren. Dessutom vimlar lagen av kända
brottarprofiler.
En av Fyrstads profiler är den person som pryder Fyrstadsmedaljen, i år f.d.
SBF-Ordföranden och RS-ledamoten Hans Hellquist.
Motiveringen till årets profil: Framförallt var Hans Hellquist mannen som lyckades
överbrygga de mångåriga motsättningarna med olika fraktionsbildningar som förekommit
i brottar- Sverige. Han hade den smått unika förmågan att kombinera auktoritet med ett
vinnande sätt, där det snabba och övertygande leendet var ett utmärkt vapen.
Det fanns ingen som ville kasta skit på en kille som uppträdde så sobert och sympatiskt.
Fyrstads går av stapeln i Baltiska Hallen i Malmö Lördag 8 december med start kl. 12.00.
Matchordningen är Omg 1. IK Sparta – BK Ore & Örgryte IS – Varbergs BOIS,
Omg. 2 IK Sparta – Varbergs BOIS & Örgryte IS – BK Ore för att avslutas med
drabbningarna mellan Varbergs BOIS – BK Ore och IK Sparta – Örgryte IS.
För mer information om tider m.m. om Fyrstadsfinalen hänvisas till IK Spartas hemsida:
www.iksparta.se
Svenska Brottningsförbundet:s styrelse kommer att finnas på plats under
Fyrstadsfinalen, dels för styrelsemöte men naturligtvis för att tillsammans med den
troliga storpubliken uppleva Fyrstads ”in live” samtidigt som men träffar gräddan från
Svensk Brottnings digra ledar och supporterskara.
Christer Persson
Förbundschef
christer.persson@swedewrestling.se
PS ! Vill ni att vi ska skicka våra pressmeddelande till en annan mailadress hos er, tala om vilken.
Om ni inte vill ha våra pressmeddelanden, meddela även detta till oss.
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