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Kristjan Palusalu XXV Memorial Youth Greco-Roman Wrestling Tournament
U- Landslaget (Herr)
Torsdag 28/3-Resan startade från Skavsta flygplats med förväntan på både resan och tävlande, både
killarna och vi tränare hade ju inte rest så mycket tillsammans så vi behövde lite Team Building,
grabbarna fann varandra snabbt och så även jag och Kim. Efter en snabb flygtur så landade vi i
Tallinn och blev mötta på flygplatsen för avfärd till hotellet. De tog verkligen hand om oss när vi
anlände och vidare under hela vistelsen och ett samarbete börjar växa fram även med Estland. Vill
framhäva killarnas seriositet och vilja att visa att de vill fortsätta vara framgångsrika idrottskillar på
idrottsarenan och så även utanför, alla var väldigt positiva under resan.

Fredag 29/3-Upp och hoppa killar hör vi en energisk Kim ropa och vi startar med promenad före
frukost. Efter så åker vi in och tränar lite, ca 1 timme och kollar så att vikten ligger rätt. Vi väger in på
eftermiddagen och äter senare en härligt god kött middag mmh!!!. Jag och Kim åker och träffar
organisationen och de andra baltiska tränarna och ledarna och bygger framtida relationer, så klart
blir vi bjudna på härlig mat, en underhållande domare i Linn Sjöström från Husum underhåller oss
under den rysk och estnisk talande banketten. Kim och jag beger oss snabbt tillbaka till killarna som
redan ligger i sina sängar före kl 22.00 som sagt väldigt seriösa idrottskillar har vi med oss. Kim och
jag planerar tävlingsdagen och somnar med två sammanfattade fina dagar.

Lördag 30/3- Tävling: xxxv kristjan palusalu memorial tournament
Oliver Ågren 54 kg lottas mot fjolårsvinnaren och den Estiska mästaren, han tar ledningen med 3-0
och styr matchen fullständigt när han för ett ögonblick slappnar av och åker på ett indyk och förlorar
på fall, vinner nästa match men kvalar sig inte vidare, bra jobb Oliver du var den som verkligen bjöd
upp till match mot vinnaren.
Carl Ågren 58 kg brottas övertygande hela turneringen och vinner mot Litauen i finalen efter visst
besvär, men i de brottningssituationer som uppstår tar han över matchen och vinner på fall. Grattis
till vinsten.
Sebastian Berg 69 kg utsätter sina motståndare med en frenetisk och energisk brottning, han står
rätt och har rätt timing i anfallen. Finalen mot Litauen ser ett tag ut att bli en tuff match men då
växlar Sebbe tempo och tar de poäng som han behöver och vinner matchen övertygande. Grattis till
vinsten.
Samuel Thaken 70 kg startar lite avvaktande i turneringen men brottas upp sig och i finalen så visar
han att underläget i parterr visar hög klass, hans motståndare har varit bra i överläge under
turneringen men fick aldrig ut något mot Samuel. Samuel vinner finalen över tre perioder. Grattis till
vinsten.
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Edvin Proos 80 kg Edvin går vidare i poolen efter 2 wo vinster, han förlorar semi finalen mot Estland
men vinner senare brons matchen mot Patrik Söderström från Söderhamn, Edvin fightas verkligen
med hjärta i den matchen och vinner välförtjänt. Grattis till Brons.
Brottar Hälsningar Robban, Kim och Janne
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