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Spaniens GP
En väl genomförd tävling med väldigt framgångsrika resultat. Sverige ställde upp med följande
brottare:
Robert Rosengren, 74 kg (1:a)
Detta var första tävlingen för Robban sen han opererade axeln i februari och svaret kunde inte bli
bättre.
Han vinner turneringen i övertygande stil utan att släppa en poäng på hela turneringen.
I första matchen slår han Avedano, VEZ med 7-0 efter 1.40. I andra matchen stod Fernandez, ESP för
motståndet och fick se sig besegrad med 9-0 efter 1.50. I finalen fick han möta Juan Ruiz, ESP.
Robban startar i ett högt tempo och höll detta matchen igenom tills spanjoren blir diskad i andra
perioden efter 4.20 då Robban ledde med 4-0.
Fredrik Schön, 96 kg (2:a)
Fredrik visade under denna turnering vilken offensiv brottning han besitter och i första matchen mot
Albino, BRA var matchen slut redan efter 1.50 då Fredrik skrapat ihop 9-0 på poängtavlan.
I andra matchen mötte han den väldigt starka Caraboll, VEZ som till en början kunde matcha Fredrik i
styrka och forcering, men höll inte hela vägen och Fredrik vinner matchen med poängen 5-3.
I finalen får han möta en välbekant norrman vid namn Marthin Hamlet Nielsen, NOR. Båda brottarna
öppnar i ett högt tempo och utmanade varandra i olika situationer. Marthin fick första passiviteten,
men Fredrik lyckas inte ta poäng i sitt överläge. Sedan fick Marthin chansen i överläge och lyckas rulla
Fredrik och tar ledningen med 2-0. Fredrik höjer tempot och strax innan Marthin får
passivitetsvarningen med 20 sekunder kvar, så ger sig Fredrik iväg på ett krysstag där han var ytterst
nära att få utdelning på, men norrmannen lyckas parera kastet och vinner matchen på fall med 5
sekunder kvar.
Vill även tacka Ingemar Gannby och vår domare Djalal Kakavand som båda gjorde ett fantastiskt bra
jobb.
Och samtidigt ett stort grattis till damerna och deras coacher till framgångarna i Spaniens GP.
Med vänlig hälsning,
Macki
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