Fristilslandslaget rapporterar från tävling
Hammarslaget.

Lördagen den 28 september avgjordes fristilstävlingen Hammarslaget med Hallstahammars
BK som arrangör. Återigen så deltog det Svenska fristilslandslaget med ett lag under denna
tävling. Vi hade denna gång tagit ut ett lag bestående utav 10 stycken killar det var 6
ungdomar och 4 junior/senior och hela 5 av dem var debutanter i de Svenska färgerna.
Tävlingen hade lockat 140 deltagare i de olika kategorierna. Det var en mycket väl genomförd
tävling då det var första gången som vi alla brottades med de nya reglerna här i Sverige. Både
vi och domarna verkade lite spända i början över hur det skulle bli men det visade sig att
dessa regler har slagit väl ut då det var en mycket offensiv och fartfylld brottning som visades
upp under denna turnering. Domarna gjorde alla ett mycket bra jobb, visst blev det lite tokigt i
några situationer men det får vi ledare och brottare ha överseende med så här i början då allt
är nytt för oss alla.
Vad det gäller de brottare som representerade Svenska Fristilslandslaget så kämpade alla
mycket väl då vi lyckades att ta hem fyra guldmedaljer genom Anton Valapuro U63kg,
Christian Nielsen U85kg, Houssam Ali S 74kg och Robin Lundström S84kg. Två
silvermedaljer genom Vusal Karimov U54kg och Emil Johansson S60kg samt fyra
bronsmedaljer genom Adrian Rosell U54kg, Tamim Mukhametyanov U58kg, Oliver Larsson
U69kg och Marcus Lundström U76kg. Så alla killarna kämpade till sig en medalj vilket lede
till att vi även vart bästa lag totalt före Väsby BK och Brännans IF.

Nämnas bör också att Vusal Karimov vägde in på 46kg och då det ej fanns några i varken 46
eller 50kg så fick han gå upp i 54kgs klassen och slutade där som två vilket är en mycket stark
prestation med tanke på sin lätta vikt. Sedan så blev även vår Houssam Ali utsedd till
turneringen bästa brottare efter mycket övertygande brottningar med mycket fantasi och finess
genom hela turneringen.
Vi i landslagsledningen är väldigt stolta över alla killarna i laget då ni alla har en härlig
kämparglöd och alltid vill göra ert yttersta genom hela turneringen. Sedan vill vi även passa
på och tacka Hallstahammars BK för en väldig bra genomförd tävling och den hjälp vi fått
med allt vad det gäller bokning av stugor och mat.
På söndagen så genomfördes ett träningsläger som Hallstahammars BK arrangerade och vi
från landslagsledning fungerade som tränare och hela vårt lag var med under detta läger. Vi
genomförde två pass med mycket teknik både i stående och parterr. Lägret hade lockat 25
deltagare, både killar och tjejer, och vi hade förmånen att träna i tävlingshallen där vi kunde
kampera på tre stora mattor unders dessa pass.
Här nedanför kommer lite actionbilder från tävlingen som vår förträfflige fotograf Sandra
Sarkkinen tagit, ett stort tack för hjälpen Sandra från oss alla i laget.

Houssam och Oliver under uppvärmning

Här har vi Robin, Anton, Emil och Christian i en annan typ av uppvärmning. Mamma Kicki Nielsen
ser spänd ut innan start.

Hittar ni någon på listan, ska jag hjälpa er frågar Houssam. Nu kan turnering börja.

Lite actionbilder på Houssam i sin första match som slutade med 8-0 seger till honom

Här har vi lyftkranen Christian Nielsen i farten

Aj då Emil han tog benet men du redde ut denna situation bra.

Någon som kan hjälpa oss vem denna kvinna är hon figurerar mycket på brottningstävlingar världen
över

Oliver i en knivig situation

Marcus Lundström i sin debutmatch det går ju bra att rulla i fristil

Vusal och Marcus väntar först på att Vusal skall få gå upp på mattan. Nästa bild är från den matchen.

Tamim krånglar till det för sig i början. Skärp dig nu Tamim ja så skall det se ut där fick vi han.
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Turnerings bästa brottare Houssam Ali

Prispallen för turneringens bästa lag 1:a Sverige 2:a Väsby BK 3:a Brännans IF

Det är skoj att fota andra. Nu lyckades vi äntligen få till en bild på vår fotograf Sandra Sarkkinen
Nedanför kommer killarnas resultat

Så som avslutning så vill vi tacka alla killarna för en bra insats under denna tävling och läger
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 Norrköping och Björnen Cup den 5
oktober för nya spännande fristilsmatcher

Med vänlig hälsning
Patrik och Marcus
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