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IK Spartas Fisnik Zahiti besegrade klubbkamraten Lennie Persson med knappa 1-0, 10 i finalen i Nordiska mästerskapens 84-kilosklass i Oskarshamn. Det blev ytterligare två
guld för Sparta.

Bästa insatsen av Sparta
sedan 1923
2009-08-03 13:23 BROTTNING
IK Sparta vann fyra medaljer i årets Nordiska mästerskap i brottning.
Tre av dem var guld och ett silver. Fyra guld kunde det inte bli eftersom
det var två spartaner som möttes i finalen i 84-kilosklassen.
Tre guld i samma NM har bara hänt två gånger tidigare i den anrika
Malmöklubbens historia. Åren var 1908 och 1923, så det var ett tag sedan.
– Vi fick maximal utdelning och gjorde ett fenomenalt mästerskap, säger
Spartatränaren Macki Tatidis med stolthet i rösten.
Mathias Günther vann guld i 66 kilo, Robert Rosengren i 74 kilo och Fisnik Zahiti
i 84 kilo. Zahiti besegrade klubbkamraten Lennie Persson i finalen.
– Mathias var den bäste brottaren av alla i mästerskapet. Han släppte bara en
enda teknisk poäng på hela tävlingen och det var bra killar han mötte,
berömmer Macki Tatidis.
Den släppta poängen kom redan i den första matchen mot finländaren Tero
Välimäki. Sedan besegrade Mathias en norrman, Wiktor Wolfgang från Örgryte
och i finalen Marko Toumola från Finland med överlägsna 2-0, 4-0.
Robert Rosengren slog också en finländare i finalen, nämligen Henri Välimäki.
Även här blev det 2-0, 4-0. Robban förlorade däremot en match på vägen fram,
men fixade platsen på inbördes möten. Tack vare guldet tog han även hem
segern i Nordic Cup och 2 000 euro i prispengar.
I 84 kilo blev det en repris på SM-finalen mellan Fisnik Zahiti och Lennie
Persson. Då vann Fisnik och nu gjorde han det igen, med knapp marginal.
Lennie slog både Jim Pettersson och Fredrik Schön på vägen fram.
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