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Klockan nio i morse startade JSM i Qupoolen i Hässleholm. 79 stycken juniorer samt 28 KvJ vägde in
igår kväll. Totalt antal matcher blev 182 stycken, jämnt fördelat på tre mattor. Finalerna som började
klockan 17.00 gick naturligtvis på en matta.
Till trots för att halva Hässleholm var avspärrat för att Robin Stjernberg skulle uppträda i centrum, var
det ganska mycket publik. Eftersom namnet Stjernberg alltid varit synonymt med brottning och musik,
så gick det ett rykte att Robin skulle komma och sjunga ”You” om bröderna Plato från Ballingslövs BK
skulle gå till final. Nu gick faktiskt både Jesper och Jonas till final i 96 och 84 kg:s klasserna. Jesper
ställdes mot Anton Eurén ÖIS och vann en mycket jämn match med segersiffrorna 2-0,0-1, 2-0.
Mycket bra.
Brodern Jonas ville inte vara sämre utan vann sin final mot Anton Ternmyr också ÖIS med sifrrorna10, 0-1, 4-0 och fall i sista perioden det var kvällens sista match, och Ballingslöv jublade naturligtvis åt
sina två JSM guldmedaljörer. Extra trevligt att arrangörerna fick två medaljer av ädlaste sort. Tyvärr
kunde inte Robin komma och sjunga för dem, men det gjorde hela hallen istället.
Anton Ternmyr gjorde en stark insats ändå eftersom han slog Emil Sandahl HBK Bergania i en hård
match innan finalen. Emil tillhörde en av favoriterna, så det var ”lite” oväntat med den förlusten. Emil
förlorade sedan matchen om bronset mot duktige Zakarias Berg från Huddinge BK, så var den dagen
förstörd.
Duktig speaker var en gammal storbrottare från Ballingslöv, nämligen Leif ”tvilling” Andersson.
Domarna och lottarna skötte sitt arbete exemplariskt, och tävlingen flöt på i ett bra tempo. En stor
eloge till Ballingslövs BK som genomförde arrangemanget på ett mycket bra sätt.
Hela tävlingen bjöd på mycket bra och underhållande brottning. Att t.ex Christoffer Svensson från BK
Atle skulle besegra Daniel Terkildsen BK Starke i 55 kg:s klass var det nog inte många som trodde
innan finalen. Men Christoffer vann en spännande tre periodare med 4-3 i sista avgörande perioden.
Starkt gjort.
Simon Erlandsson från BK Pan vann sin final mot Karen Harutyunyan Spårvägen WT i en tät
treperiodare. Mycket spännande.
Daniel Soini från Huddinge BK vann i 66 Kg mot Pontus Bergström HBK Bergania, också detta i en
tät spännande match.
Eric Drewes i 74 kg från BK Loke förlorade sin final mot en stark Bogdan Kourinnoi Huddinge BK.
Bogdan var lite favorittippad så Drewes gjorde en bra match men förlorade med 2-0 i perioder.
I 120 kg vann Tobias Johansson från BK Bryggan för Filip Mårtensson BK Ore.
Victoria Jeppsson från Dalby BK var helt outstanding i 55 kg:s klassen och vann sin final mot Emma
Carlsson Klippans BK. ”Vickan” fick priset som bästa Dambrottare.
Stine Mared 51kg från Klippans BK slog Cassandra Sjögren HGB WT i en tät treperiodare.
Cassandra har varit skadad och var kanske inte helt i toppform. Men Stine gjorde en mycket bra
match.
Sandra Sarkkinen 48 kg från BK Snar vann sin final mot Ida Gjikokaj Huskvarna AIK.

59 kg klassens final stod mellan Lisa Holgersson Varbergs BK och nyblivne USM vinnaren Ida
Stenberg från BK Ore. Ida började respektlöst och tog ledningen i första perioden. Men sedan visade
Lisa att det inte var någon tillfällighet att hon placerat sig på stora internationella mästerskap.
Therese Persson från HBG WT var mycket duktig i 63 kg:s klassen, hon vann viktklassen efter
övertygande brottning. Även hennes klubbkompis i 67 kg:s klassen Moa Nygren vann sin finalmatch
mot en annan HBG WT brottare nämligen Ida Stuhr.
Inte helt överraskande blev HBG Wrestling team lagsegrare på tjejsidan med 15 poäng.
På herrsidan var det Huddinge BK som tog lagpriset med 11 poäng.
Jag vill tacka arrangörer, publik och inte minst alla duktiga brottare som förgyllde min dag i
Hässleholm
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