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Rapport från Cup Klippan 19:e februari 2013
53:e årgången av Cup Klippan, gick av stapeln idag. 55 invägda herrar och 16 stycken kvinnor,
genererade i sin tur 113 matcher.
Abou Yasin från Klippan som egentligen är en fristilsbrottare var en frisk fläkt i 74 kg:s klassen. Han
inledde med att ta en period mot Anders Hallbäck IK Sparta, men åkte på fall i andra perioden. När
han sedan förlorade en tät match mot sin klubbkompis Daniel Wulffeld så var den dagen förstörd.
Anders Hallbäck vann sedan poolfinalen mot Fredrik Ekström Klippan. I finalen ställdes Hallbäck mot
Ahmed Iskandarani Danmark, som dessförinnan gick en tuff poolfinal mot Besnik Shala Falköping.
Anders Hallbäck vann finalen mot Ahmed efter två tuffa perioder.
Pierre Andreasson i 84 kg från BK Bergania tog två danska skalper i inledningen genom att besegra
Christan Brix och landslagsmannen Niels Esbensen. Kvarnmark från IK Sparta tog finalplatsen
genom att besegra både Esbensen och Pierre.
I andra poolen gick Jim Pettersson från IK Sparta och Viktor Karlsson BK Ore fram till poolfinal.
Viktor Karlsson brottades imponerande och vann på fall mot meriterande Jim Petterson i tredje
perioden. Jim vann sedan bronspengen genom att besegra Pierre Andreasson.
Finalen kom alltså att stå mellan Viktor och Kvarnmark som så många gånger förr. Viktor hade
revansch att kräva sedan finalförlusten mot Kvarnmark i Vättercupen. Men icke sa nicke, Tobias vann
på tekniskt överlägsenhet efter bra och greppvillig brottning.
I 120 kg klassen mötte Tobias Morsing ÖIS, Kristoffer Johansson från Heby i sin första match. Tobias
vann i två raka perioder. Finalen stod alltså mellan Tobias Morsing och Viktor Pääjärvi Kiruna där
Morsing vann i två raka perioder.
I 60 kg segrade Emil Sundberg matchen om 3-4 pris mot Christoffer Svensson Atle.
Finalen mellan Isak Selder Enköpings BK och Daniel Terkildsen BK Starke vann Isak efter
övertygande brottning.
66 kg vann Danielo Di Feola Öis tredjeplatsen genom att besegra Niklas Amnemo och med 2-1 i
perioder.
Finalen stod mellan två Danska brottare Tobias Fonnesbek och Fredrik Bjerrehus, där Bjerrehus drog
det längsta strået.
96 kg var det Round Robin, vinnare blev André Pancengrau från IK Sparta.
Som tidigare nämnts var det 16 stycken kvinnor invägda, fördelade på 4 viktklasser. Helt outstanding
var naturligtvis Sofia Mattsson från Gällivare i 55 kg:s klassen. Hon vann sina två matcher på fall i
första perioden, och blev därmed mästarinna. Kul för publiken att Sofia ställde upp och visade sitt
kunnande.
Fredrika Pettersson Klippan vann 51 kg:s klassen före Cassandra Sjögren Helsingborg WT.
Therese Persson Helsingborg WT blev mästarinna i 63 kg.
67 kg vanns av Moa Nygren Helsingborg WT

Bra brottning samt bra tävlingsarrangör, och bra funktionärer gjorde det hela till en mycket bra GP
tävling totalt sett. Mycket bra bisittare genom Roger Johansson Klippan och Ingela Andersson SBF
förhöjde dagen ytterligare. Dessutom tycker jag att det är jättekul att bevista GP tävlingar, inte bara
för att se brottning, utan även för att träffa brottarfolk och diskutera brottning.
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