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Jesper Plato, Ballingslöv i överläge mot Edvin Henriksson, Hästveda. Det var också Plato som vann matchen på fall efter 1.39.
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Smal elit bjöd på bra matcher
■■  ELITBROTTNING. Silver för Jesper Plato
Ballingslövs Jesper
Plato i 96 kilo och hemmaklubben Ores Viktor
Karlsson i 84.
Bägge tog silvermedaljer när Ores elitsamling Grand Prix avgjordes under lördagen.

man så kallad round-robbin så att alla brottare fick
möta varandra.
– Vilket ju blev positivt
för oss som var med, tyckte
Jesper Plato som fick fyra
matcher under lördagen
och var nöjd med samtliga.

Det var också två nöjda
medaljörer trots att tävlingarna i Vinslöv blev de
mest rumphuggna någonsin i GP-sammanhang. 43
matcher för 26 deltagare i
det som skall vara en av
elittävlingarna i landet är
förstås ett varningstecken
för hela sporten. Nu körde

Segrar blev det mot Ed-

vin Henriksson, Hästveda
Anton Eurén, Örgryte och
Alexander Börvall, Bjuv
men mot Kristian Johansson från Kungsbacka föll
Ballingslövsbrottaren sedan han kommit i poängunderläge 3–10.
– Ändå är det väl den

Smärtgränsen nådd
ELITBROTTNING.
Smärtgränsen är nådd när det
gäller deltagarantalet i GPtävlingar och för första
gången behövdes nu bara
en matta för tävlingen.
– Ja, deltagarantalet
måste öka men nu fick vi ju
ändå många bra matcher
eftersom alla mötte alla,
ansåg BK Ores nestor Kjell
Persson.
Tomas Gustavsson

och Viktor Karlsson vid tävlingarna i Vinslöv
DET blev ju positivt
för oss som var
med.
Jesper Plato, Ballingslöv.

matchen som jag är mest
nöjd med trots att jag förlorade, berättade Jesper
Plato som närmast åker
på elitläger med landslaget
och sedan har ytterligare
GP-tävlingar och seriematcher på programmet
framöver.
– Men jag trivs med
brottarlivet och är väldigt

SIFFRAN

28

av matcherna i GPtävlingen avgjordes på
teknisk överlägsenhet,
nio på poäng medan sex
var rena fallsegrar.

Kjell Persson.

motiverad för sporten.
Brodern Jonas Plato slutade fyra i 84 kilo alltså
samma klass där Viktor
Karlsson blev tvåa.
En tredjeplats noterades
också i tungvikten, 120
kilo när Filip Mårtensson,
Ballingslöv hamnade där.
Men så var det bara en trio
brottare i denna klass med

OS-medaljören Johan Eurén som stjärngäst.

Eurén hade inga större

problem att vinna sina
matcher mot Mårtensson
och Sebastian Lönnborn,
Eslöv.
– Men det positiva var
ändå att det blev mer än en
match för mig, berättade
Örgrytebrottaren.
– Nu fick jag ju dubbelt
så många matcher som jag
hade räknat med
Johan Eurén hade också
fullt upp och direkt efter
sin egen segermatch mot
Lönnborn satte han sig på

coachstolen och hjälpte
fram ett par klubbkamrater
till segrar i sina matcher.
Några starka minuter
där med tre snabba segrar?
– Jo, haha vi får ju hjälpas åt och vi är fem från
ÖIS som åkt ner tillsammans, förklarade Eurén
som var oroad över det
låga deltagarantalet.
– Det är ju viktigt för
sporten att vi åker ut och
visar upp oss.
tomas gustavsson text
tomas.gustavsson@nsk.se
0451-74 51 24

Karlsson var ensam men stark
Viktor
Karlsson är BK Ores lysande stjärna just nu.
Inte minst eftersom han
nästan alltid ställer upp
i tävlingar och dessutom
alltid gör bra ifrån sig.
Den här gången tog han
sig till en direkt avgörande
match mot Alexander Jersgren, Marsvinsholm om
vem som skulle ta hem 84
kilo. Nu blev det Jersgren

ELITBROTTNING.

som tog guldet trots 0-0 i
matchen men där en varning på Karlsson i den
första perioden blev ödesdiger.
Ensam hemmabrottare i GP?
– Ja tyvärr, en del är
för unga, andra är skadade
och några helt enkelt för
dåligt tränade, förklarade
Viktor Karlsson.
Tomas Gustavsson

Viktor Karlsson.

