Svenska Brottningsförbundet

Swedish Wrestling Federation
Fédération Suédoise de Lutte

ROBBAN CUP I LIDKÖPING
Då var Robban Cup avklarat, ett mycket bra arrangemang av Lidköpings AS (LAS).
26 invägda brottare, totalt 40 matcher.
Det bjöds på mycket bra brottning.
Dagens snabbaste match var över på 17 sek, det var Manfred Edsberg som fick
Johan Hedberg på fall. Starkt jobbat av Manfred som nästan varit borta från
brottningen i 1år (han slutade på 3:e plats).
I 96 kilo så var det Anton Eurén som hamnade överst på prispallen, han vann alla sina
matcher på teknisk överlägsenhet.
Matchen mellan Viktor Karlsson och Tobias Kvarnmark bjöd på dramatik när Tobias
vänder 1-4 till 7-5.
En annan kämpar match var den mellan Niklas Amnemo och Danielo Di Feola som
slutade med seger till Niklas med 1-0 (gav honom en 1:a plats).
Sista matchen för dagen stod mellan Viktor Karlsson och Anders Hallbäck, den
slutade 0-0 men Viktor hade fått en varning för passivitet så där gick vinsten till Anders
(den enda matchen som slutade 0-0).
Till dagens bästa brottare utsågs Zakarias Tallroth som vann alla sina 4 matcher på
teknisk överlägsenhet.
Jag tackar alla brottare för att ni deltog i tävlingen och hoppas få se er igen på nästa
GP-tävling som blir Vättercupen i Huskvarna.
Naturligtvis så önskar jag att det blir många fler deltagare på den tävlingen, här har
hela Brottar Sverige ett ansvar att hjälpas åt. Tillsammans kan Vi göra något bra.
Ett stort tack även till domarna och tävlingssekreterarna samt till alla övriga
funktionärer, ni gör som vanligt ett fantastiskt jobb.
Jag gillade den dämpade belysningen och den häftiga musiken i samband med
finalerna.
Ingela Andersson på plats i Lidköping
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