Svenska Brottningsförbundet

Swedish Wrestling Federation

Fédération Suédoise de Lutte
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Lördagen den 2 mars så deltog fristilslandslaget med sju brottare i årets första fristilstävling
som gick av stapeln i Västerås. Tävlingen samlade 250 deltagare i de olika
ålderskategorierna med deltagande från Sverige och Finland. Det Svenska fristilslandslaget
bestod utav fyra ungdomsbrottare och tre juniorer som tävlade i senior klassen. Tävlingen
hade lockat till sig tre finska klubbar med många duktiga fristilsbrottare. Det var även kul att
se att det är så många som vill vara med och försöka få igång den svenska fristilsbrottningen
med många duktiga brottare i de olika kategorierna. Sedan vill vi från fristilslandslaget passa
på och tacka Västerås BK för ett bra arrangemang och ett bra mottagande av oss i
landslaget och all hjälp vi fått under denna turnering.

Svenska Brottningsförbundet
Swedish Wrestling Federation
Fédération Suédoise de Lutte
Idrottens Hus, 114 33 STOCKHOLM
www.swedewrestling.se
Tel 08-699 63 23 Fax 08-699 63 25 Pg 560 56-5 Org nr 802000-4571

Killarnas Matcher och resultat
Guld Christian Nielsen 76kg 5 deltagare
Christian visade på en trygg och stabil brottning genom hela turnéringen och varierade sig
mycket under alla sina attacker under hela turningen utan att tappa en enda poäng Bland
annat så besegrade han fjolårets svenska fristilsungdomsmästare Aziz Berbi Djurgårdens IF
på fall i första perioden efter ett fint slängkryss. Detta lovar gott inför kommande tävlingar och
USM i maj månad för Christian.
Christian matcher:
Christian – Sven Engström Heby BK 6-0,7-0
Christian – Anton Hoffman Hedemora BK 4-0 Fall
Christian - Oskar Holmqvist Västerås BK 8-0, 6-0
Christian – Aziz Berbi Djurgårdens IF 5-0 Fall
Silver Albin Olofsson 50kg 4 deltagare
Albin minstingen i truppen brottades mycket bra under denna turnéring och fick utkämpa två
tuffa matcher där han kämpade till sig segrarna med en stor kämparglöd. I finalen ställdes
han mot den väl meriterade Anton Mann. I den kampen så räckte inte Albin till denna gång
men förhoppnings viss så ger denna turnering Albin ett gott själv förtroende inför kommande
uppdrag och stundande tävlingar under våren.
Albins matcher:
Albin – Adrian Rosell Norrköpings BK 0-1, 5-2, 4-0 Fall
Albin – Henrik Dahlgren IFK Linköpings BK 2-1, 3-0
Albin – Anton Mann Västergötlands Wrestling Team 0-4, 0-6
Brons Linus Aldén 54kg 5 deltagare
Debutanten i fristilslandlaget Linus startade upp denna tävling på ett respektlöst sett och
kämpade till sig två klara segrar med mycket fin fristilsbrottning och många fina dyk. I den
tredje matchen så ställdes han mot Albin Mann en mycket väl meriterad kille i både fristil och
grekiskromersk stil. Återigen så gör han en kanon match med två fina dyk i bägge perioderna
men i slut så räckte det inte. I den fjärde matchen så tog nog orken slut och det blev en ny
förlust. Men en väl godkänd landslagsdebut och ett stort kliv framåt inför kommande
tävlingar.
Linus matcher:
Linus – Fluck Pisit Thongdang Heby BK 2-0, 6-1
Linus – Javad Nadén Husum IF BK 10-3, 3-1
Linus – Albin Mann Västergötlands Wrestling Team 3-9, 3-4 Fall
Linus – William Skog Östervåla AK 0-6, 2-4
Brons Anton Valapuro 58kg 7 deltagare
Anton hade en tuff dag med tre hårda och jämna matcher hade lite svårt och få igång sin
fristils brottning. Startade övertygande med en klar seger och i den andra matchen förlorade
han efter två tuffa perioder med några få poäng. Kanske att där gick musten ur honom lite
men han kämpade sig tillbaka och vann de två sista matcherna på ren vilja. Så det är en bra
turnerings och det visar att det lönar sig att kämpa ända in tills domaren blåser och då

kommer framgångarna också om man har den inställningen. Så det är bara att ta nya tag
inför nästa turnering och kämpa på.
Antons matcher:
Anton – Anton Carlsson BK Enig 7-0, 7-0
Anton – Satar Sahel Husum IF BK 6-7, 3-5
Anton – Måns Lindgren BK Orion 1-0, 2-4, 3-1
Anton – Mahdi Khodanazar Brännans IF 5-2, 1-1
5e plats Robin Lundström 84kg 10 deltagare
I en av de tuffaste vikterna under denna turnering och där visade första år junioren Robin på
att man kan komma långt om man går in respektlöst och försöker skapa fristilssituationer
utifrån sitt kunnande och inte låta motståndarna styra matcherna. Robin möte redan på i
första matchen på fjolårets svenska mästare i klassen Naib Ilaldayev och där var det länge
en jämn match men tillslut så fick Robin se sig besegrad. Men Robin tog med sig denna
kämparglöd genom hela turneringen slutade på en hedersam femte plats vilket ger ett gott
självförtroende inför nya uppdrag och tävlingar under detta år.
Robins matcher:
Robin – Naib Ilaldayev Husums IF BK 0-1, 3-7
Robin – Emil Persson Västergötlands Wrestling Team 5-0, 7-4
Robin – Henri Selenius Järvenpään Voimailijat r.y 0-1, 0-2
Robin – Mattias Andersson 3-1, 1-0
6e plats Sebastian Strandberg 66kg 8 deltagare
Sebastian (Basse) hade en tuff dag men visade på en stor kämparglöd då han tyvärr
förlorade alla sina tre matcher efter mycket hårt arbete även om kanske siffrorna visar på
någonting annat så var det en stark insatts av Sebastians under denna turnering. Så det är
bara att kämpa vidare så kommer framgångarna.
Sebastians (Basse) matcher:
Basse – Ali Ahmadi BK Orion 0-2, 4-1, 1-4
Basse – Aidar Anarbek BK Athén 6-0, 2-3, 0-7
Basse – Ertan Redjepi Botkyrka Wrestling Academy 0-6,0-8
6e plats Sebastian Eriksson 74kg 10 deltagare
74kg var även den en tuff viktklass med många duktiga fristilsbrottare Sebastian (Sebbe)
visade även han på att bara man tror på sig själv och vågar prova att ta poäng så kan man
lyckas. Även om det vart två förluster så var det en stark insatts i de matcher han utkämpade
och det ser bra ut inför kommande uppdrag och SM under våren. Så det är bara att träna på
så kommer framgångarna snart.
Sebastians (Sebbe) matcher:
Sebbe – Babhir Sharif Husums IF BK 4-0 Fall
Sebbe – Arzhan Belek BK Athén 0-7, 0-5
Sebbe – Henrik Sirén Västergötlands Wrestling Team 1-2, 0-5
Så som avslutning så vill vi tacka alla killarna för en bra insats under denna tävling ni är ett
härligt gäng och det är ett privilegium att får arbeta med er fristilssatsningen.
Så kämpa på nu där ut i Sverige med fristilen så ses vi i Trollhättan lördagen den 6 april och
Kraftcupen för nya spännande fristilsmatcher
Med vänlig hälsning
Patrik och Marcus
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