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Stortävlingen i Umeå har
ännu större framtidsplaner
HÖG KLASS. Ett mindre startfält jämfört med fjol, men ett hög-

klassigt sådant för att vara en tävling i Norrland. Norrländska Elitbrottningar har blivit en tävling att räkna med i brottnings-Sverige
– och i framtiden siktar de på att fördubbla antalet deltagare.
BROTTNING. Ungefär 300 brottare kommer i helgen att göra upp
i tävlingen Norrländska Elitbrottningar i Umeå. Något färre än förra årets tävling men det
är starka brottare som gästar.
– Vi ser i anmälningarna att
klubbarna nästan bara skickar
sina bästa brottare, säger tävlingsansvarige Samuel Eriksson.
En stor orsak till detta är att
arrangörerna Umeå Brottning
har lockat flera klubbar från
Finland, Ryssland, Estland och
Litauen (för första gången) till
helgens tävling.
– Vi bjuder på att för klubbar
utanför Norden, annars har de
inte råd att komma. Det är en
prioritering vi gjort eftersom
om vi lyckas få hit bra brottare
utifrån så vill även bra brottare
från hela Sverige komma.

Och den prioriteringen är i slutänden för att kunna bjuda klubbens egna brottare på en högklassig tävlingshelg.
– Det är den enda tävlingen i
Norrland där våra äldre brottare som är landslagsmässiga har
något motstånd. De ska inte alltid behöva åka 150 mil för att få
brottas. Det är roligt att de får
tävla på hemmaplan där de får
visa upp klubben och brottning
för Umeåpubliken. Det är årets
höjdpunkt för oss, säger Eriksson.
Tävlingen växer sig starkare och
starkare i och med Umeå Brottnings stora kontaktnät. När de
rest runt i världen på andra tävlingar har de lärt känna många

Samuel Eriksson, Umeå brottning.
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Alla ska
veta att den
här helgen
smäller det i
Umeå. Då kan vi
dubbla antalet.

Samuel Eriksson

klubbar som i helgen besöker
Umeå.
Och även flera domare reser
långväga.
– Vi tar upp ett helt gäng från
Skåne och även Litauen, riktiga
världsdomare. Det har vi också
lagt fokus på för att det ska bli
riktigt bra tävlingar, vilket inte
går om det är för låg nivå eller
för få domare.

Sofia Eriksson Lif i rött är en av flera hemmabrottare som ska tävla i Umeå i helgen.
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Parallellt med Norrländska Elitbrottningar anordnar klubben
även en nybörjartävling för att
de färskaste förmågorna ska
kunna vara med på brottningsfesten.
– Det är vårt sätt att hantera
att nivån börjar bli väldigt hög

i den ordinarie tävlingen, säger
Samuel Eriksson, som passar
på att hylla alla ideella krafter
som arbetar runt helgens arrangemang:
– Vi har en grym organisation. Det är en jäkla massa ar-
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bete för alla men det är himla
roligt.
Förhoppningen är att norra
Sveriges största brottningstävling ska fortsätta växa.
– För att vi ska kunna bli en
riktig stortävling ska vi hitta en

optimal helg och köra samma
varje år. Alla ska veta att den
här helgen smäller det i Umeå.
Då tror jag vi på sikt kan fördubbla antalet deltagare, säger
Samuel Eriksson.

Green Devils med i öppet brev till hockeybossar
ISHOCKEY. Björklövens supportergrupp Green Devils och Skellefteå
AIK:s North Power har tillsammans med 26 andra supportergrupper skrivit ett öppet brev till
makthavarna i svensk hockey,
rapportera Sportbladet.

Det är supportergrupper från
alla lag i SHL och hockeyallsvenskan som skrivit under
brevet som skickats till svensk
hockeys makthavare.
Brevet avslutas med fem
punkter som lagen är överens
om, ”som hjälp på traven till de
styrande i Hockeysverige”:
4 Gör det lättare att åka ur
och gå upp i SHL respektive
Hockeyallsvenskan.
4 Låt endast sportsliga kriterier avgöra vilka som får chansen att gå upp i seriesystemet.
4 Riv upp alla krav på
arenakapacitet för att få spela i
respektive serie.
4 Utred en ihopslagning av

North Power och Green Devils gör gemensam sak.
SHL, Hockeyallsvenskan och
Hockeyettan till en enda organisation som kan arbeta för hela
svensk elitishockey istället för
bara sina egna klubbar.
4 Ge landets hockeysupportrar mer konkret insyn och inflytande i svensk ishockey.
Hela brevet:
”Vi lever för att få se vårt lag
vinna och är alltid på plats oav-
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sett om det är SM-final i Scandinavium eller kval ned till Hockeyettan i Björkängshallen. Vi
är supportrar till samtliga lag i
SHL och Hockeyallsvenskan. Nu
har vi gått samman, för vi ser att
den idrott vi alla älskar är hotad.
Efter protester runtom i landet
kom till slut beskedet att SHL:s
vd Jörgen Lindgren lämnar sitt
uppdrag med omedelbar ver-

kan. Det förändrar dock inte vår
ståndpunkt och tar inte bort de
problem vi ser idag.
Ingen säger det kanske rakt
ut, men utspel, förslag och hela
svensk ishockeys maktstruktur
pekar mot en dyster framtid. I
den framtiden finns inte längre
möjligheten för upp- och nedflyttning i seriesystemet. I den framtiden behöver du aldrig bli ledsen för den djupaste motgång
– men du kan heller aldrig fira
en framgång fullt ut.
Alla steg som gör det svårare
att gå upp och åka ur våra serier är ett hot mot den ishockey
vi alla en gång förälskade oss i.
Drömmen om spel i högsta serien, drömmen om slutspel och
drömmen om SM-guld måste
leva för såväl klubbar i SHL som
i Hockeyallsvenskan och längre
ned i seriesystemet. Utan den
drömmen finns det snart ingen
ishockey kvar att älska.
I samband med ishockeyför-

bundets utredning om seriesystemet och kvalet, som är på väg
att slutföras, har det framkommit önskemål från respektive ligaorganisationer som gör oss
mörkrädda. Vad som är än värre är att åsikterna från Sveriges samlade hockeysupportrar
inte tas till vara. Det är ändå
vi som är de absolut mest lojala
besökarna på våra olika arenor
runtom i landet.
Därför ger vi nu de styrande
i Hockeysverige, hos förbundet
och i våra ligor, lite hjälp på traven. Längst ned i det här öppna
brevet samlar vi fem punkter vi
supportrar från 28 olika lag är
överens om.
Detta är också startskottet för
ett nytt samarbete som involverar hockeysupportrar från hela
landet. Nu går vi samman för att
rädda svensk ishockey och allt vi
älskar med den”.
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