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Hon har greppet om brottarklubben
Nyfiken på... Renée Fors, ordförande i Ängelholms Brottarklubb.
Ängelholm. Ett brev i postlådan blev inkörsporten. Åtta år senare är hon
ordförande och alltiallo i avsändaren.
— Jag visste inte ens att det fanns en brottarklubb i Ängelholm. Men brevet
var välformulerat och fångade verkligen min sons intresse.
Renée Fors slår sig ner i soffan. Lokalen är välbekant för henne. Det är här
hon tillbringar i princip varje tisdag- och torsdagskväll. Och det var hit hon
tog sin sjuårige son efter att ha fått inbjudan på posten.
— Jag tycker att det är helt fantastiska människor som håller på med
brottning. Det är bättre sammanhållning här än i fotboll, trots att det är en
lagsport.
Hon beskriver sig själv som envis, på gott och ont.

"Jag har lite kontrollbehov och
kan drömma mardrömmar
inför tävlingar om att jag har
glömt beställa priser", säger
Renée Fors som är navet i
Ängelholms brottarklubb.
HD/NST MATS ROSLUND

— När jag får upp intresset för något vill jag lära mig mer och mer och mer.
Och när jag har bestämt mig för att göra något så ger jag mig inte förrän det
är gjort.
Hennes engagemang ledde till att det bara tog ett år innan hon satt i
klubbens styrelse och nu är hon inne på sitt tredje år som ordförande.
— Ibland känns det lite tungt och då skulle man vilja vara några fler som
hjälps åt. Men samtidigt får jag så mycket tillbaka, jag känner mig behövd
och så är det ju en social gemenskap också.
Förutom att hålla i ordförandeklubban så fixar hon trikåer, kokar kaffe,
köper in priser till tävlingar, med mera. Samtidigt som hon även sitter i
styrelsen i Björnekullas brottarklubb, i NV-Skånes brottningsallians och i
föräldraföreningen i Munka Ljungbys fotbollsförening. Men någon van
styrelse- och föreningsmänniska vill hon inte kalla sig.
— Som barn idrottade jag aldrig i någon förening och mina föräldrar var
inte heller engagerade. Jag var med lite i scouterna och blev sen ledare i
FUB, men det är nog allt.
Sönerna brottas nu för tiden i Björnekulla, eftersom där finns
seniorverksamhet, men är tränare i Ängelholm. Samtidigt som de satsar på
domarkarriär i fotboll.
— Jag har nog fört över en del av föreningsengagemanget till mina barn.
Hunden Nala hoppar upp i Renées knä och lägger sig i samtalet med ett
skall.
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Renée Fors
Ålder: 44 år
Bor: Munka Ljungby
Jobbar: På fotbollskansliet i
Munka
Familj: En dotter, två söner
och hunden Nala
Motto: "Vänta inte på den som
har gått, då har du väntat för
länge"
Intresse förutom brottning:
naturen och aktiva semestrar
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— Jag skulle vilja ha fler medlemmar här, träningar fler kvällar i veckan, seniorlag och lekgrupper för små
barn, säger Renée.
Framtidsdrömmar för klubben saknas inte, men hon ser vissa problem. Förebilder inom brottning finns inte
på samma sätt som det finns idoler inom fotboll och ishockey. Men brottarbasen hoppas att andra värden
kan locka.
— Jag är väldigt stolt över att det under mina år aldrig har varit mobbning här. Min vision är att alla ska
respektera varandra och att alla ska få vara med och synas.
Sara Johansson sara.johansson@hd.se
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