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Rapport från veteran SM 31/8.
Äntligen har brottningssäsongen börjat på allvar. Först ut av höstens större tävlingar var Veteran SM
som avgjordes idag i Geråshallen Göteborg. Arrangör var AK 77 med tävlingsledare Jakob Yakob.
Mattias Hartvig ordförande i AK 77 ställde upp i den viktklassen som samlat flest deltagare (9 st) 85
kg kat A.
Mattias förlorade en mycket tuff match mot Joakim Fagerblom BK Trim i kamp om bronset. Matchen
slutade 2-2 men Joakim vann eftersom han hade tagit en tvåa, medan Mattias tagit två ettor.
Det blev nytt rekord i antalet deltagande brottare. 38 stycken ärrade veteraner gjorde upp om
medaljerna. Även publikmässigt var det rekord, ett par hundra stycken brottningsintresserade hade
samlats för att åse detta SM. Mycket engagerad och entusiastisk publik.
Domare och tävlingssekreterare kom från en och samma familj. Nämligen familjen Kindmark. Jalle
och Johan som utmärkta domare, samt Lena som förträfflig tävlingssekreterare. Här kan man prata
om att hela familjen är engagerad. Jag höll på att glömma att det skall vara två tävlingssekreterare på
alla tävlingar nuförtiden. Den andre tävlingssekreteraren hette Ing-Marie Nyhlén och var också
jätteduktig.
Håkan Karlsten Göteborgs AK i 97 kg:s klassen slog ett fempoängskryss på Stefan Svärd Skövde
ABK och vann en stor burk kosttillskott eftersom det var dagens första fempoängare. Dessutom vann
han naturligtvis matchen.
Ove Pettersson ÖIS vann en tuff match mot Ari Markola i 97 kg kat B. Matchen slutade 0-0 men
eftersom Ari fått en tillsägelse för passivitet förlorade han matchen.
Ove förlorade sedan mot Håkan Karlsten med 4-1. Eftersom Håkan sedan vann mot Ari med 4-0 tog
han guldet före Ove och Ari. Ove blev tvåa sedan han kört helt slut på Stefan Svärd Skövde. Tuff och
rolig viktklass.
Daniel Abelsson Lidköping AS visade några gånger vilket fint nacksving han har. Något
överraskande förlorade Panu Laukkanen BK Atlas mot Henrik Nilsson Värnamo BK, efter att varit i
ledning med 4-1.
Därmed vann Daniel Abelsson klassen före Henrik Nilsson och Jimmy Molin.
Kat B 69 kg final mellan Cedrik Paul och Mikael Dahl BK Snar. Dahl segrade på fall efter 1,27,
mycket starkt. Trea i klassen blev Ulf Andersson från AK 77. Han vann bronsmatchen mot Thomas
Svensson ÖIS på fall efter 3,12.
Kat B 76 kg Ole Emström Göteborg AK vann finalen mot Nicklas Olsson BK Trim. Patrik Andersson
Falköpings AoBK tog bronset i klassen. Ole imponerade med sina snabba maror.
Kat A 76 kg vann Johan Hedberg BK Athen efter imponerande brottning, men han låg under med 1-0
mot duktige Daniel Hartvig AK 77 i finalen. Johan vann slutligen med 3-1.
Fredrik Karlsson BK Athen vann kat A 85 kg, före Gojko Kosovic Huskvarna AIK. Bronspengen tog
Joakim Fagerblom BK Trim.
Kat A 97 kg blev en affär mellan två AK 77 brottare där Hamid Vakili besegrade Fredrik Stengavfel
med 4-0.

Finalen i kat A 130 kg vann Michel Hanna från Huskvarna AIK på fall mot Robert Ernie Uddevalla AK
efter halvannan minut
Finalen kat B 130 kg segrade Stefan Sandberg BK Atlas mot Reine Petersson från AK 77, detta
efter en rullnings kavalkad ett par minuter in i matchen.
Sammanfattningsvis en mycket bra tävling med mycket publik och väldigt bra arrangerat. Lite synd
att inte fler Skåneklubbar var representerade. Nu var det ”bara” BK Trim från Bjärnum som kom.
Kul att se de nya reglerna in action så att säga. Lite justeringar här och där och det kan bli jättebra.
Bästa klubb blev arrangörsklubben AK 77 med 21 poäng före BK Atlas 9 poäng.
Mycket bra speaker var Kenneth Nordström. Han har i många år arbetat hårt för att föra fram
veteranbrottningen.
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