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Detta är en utskriftsvänlig version av artikeln.

Prisad mästarduo Roger Tallroth och Åsa Pedersen var med på
hundraårsfesten.
Foto: Peter Krüger/Bildbyrån

"Tallis" och Åsa i unik
skara
Av Thure Petersson 2 NOVEMBER 22.32

BROTTNING. Åsa Pedersen och Roger Tallroth prisades när
Svenska Brottningsförbundet firade sitt hundraårsjubileum.
Samtidigt blev Kenneth Nordström, Vellinge, utsedd till Sveriges
främste brottningsledare under 2009.
Det var en rörd Kenneth Nordström, som tog emot den fina glasstatyetten i
kristall av förbundsbasen Håkan Gustáv, Säter.
Nordström har flerdubbla roller inom brottningen.
Sedan 1987 är han ordförande i VM-klubben,
svensk brottnings sponsorklubb.i VM-klubbens
regi har en insamling skett till förbundets
hundraårsjubiléum. 59 klubbar och 12
distriktsförbund hade tillsammans skänkt 42.000
Jörgen Olsson och Kenneth
kronor.
Nordström firades även de.
Kenneth Nordström är även ordförande i det
nordiska brottningsförbundet, som han representerade vid jubiléet och överräckte
en gåva.
Den nu 55-årige Nordström började sin brottarkarriär i Kulladals BK, precis som
sin legendariske fader, Agne "Kulladalarn" Nordström.
Parallellt med den aktiva karriären blev Nordström snabbt en uppskattad ledare
och bas för Hököpinge BK.
Numera är han också adjungerad i Svenska Brottningsförbundets styrelse och är
dessutom mycket engagerad för det svenska veteranlandslaget,där han är en
uppskattad ledare.
Vid hundraårsjubiléet var alla nu levande internationella mästare inbjudna, liksom
tidigare ordföranden i förbund och före detta förbundskaptener för både damer och
herrar.
De honorerades med en utsökt designad glasplatta av Bertil Vallien.
De som honorerades från Skåne var:
7 Åsa Pedersen,Vinslöv (VM:1:a 1990)
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7 Jörgen Olsson, Malmö (EM:-1:a 1993).
7 Roger Tallroth, Hässleholm (EM:1-a 1984).
7 Lars-Erik Skiöld, Vellinge (EM:a-1976).
Bland tidigare förbundsbasar som honorerades var Tony Stigsson, Vittskölve
(ordf. 2001-05) och bland f.d. förbundskaptener för damer återfanns Patrik
Jansson, Bjuv (2005-08) samt nuvarande förbunds-kaptenen Fariborz Besarati,
Klippan.
Utmärkelsen tilldelades också tre internationella domare som fått den s.g.
Guldpipan av FILA,det internationella förbundet. En av de tre var Börje Schoug,
Kävlinge, som fick guld- pipan vid sommar-OS i Sydney år 2000, då han utsågs till
turneringens bäste domare.
Vid jubiléet talade Tzeno Tzenov, Sofia, för det Eurpeiska Brottningsförbundet
(CELA), Hans Hellquist för RF och Stefan Lindeberg för SOK.
Samtliga överräckte gåvor liksom Jukka Rauhala, ordförande i Finland,samt
norske förbundsbasen Are Johnsen.
Utdelningar i en mängd olika kategorier ägde också rum i Västeråsmötet.
När det gäller överraskning bland damerna gick utmärkelsen till Sanne Hernodh,
Klippans BK, som tog silver vid junior-EM.
Tll tidernas bästa dambrottare utsågs Sara Eriksson,som när hon tog sitt första
VM-guld 1995, representerade Klippans BK.
Motsvarande utmärkelse på herrsidan gick till trefaldige världsmästaren Frank
Andersson, men han var inte närvarande vid jubiléumsfesten.
Kjell Nilsson, Lund, som är ordförande i Skånes Brottningsförbund, överlämnade
en SM-budkavle, som skall vandra i 25 år från 2010 till 2035 till förbundsbasen
Håkan Gustáv.
Denne överräckte i sin tur budkavlen till Bo Petersson, ordförande i Eslövs AI, som
arrangerar SM i grekisk-romersk stil i Eslöv 27-28 februari nästa år.
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