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Talanger med stora drömmar
BROTTNING. En tävling för stora
och små. När Norrländska Elitbrottningarna startade i gång under lördagen var det full fart i de
yngsta klasserna.
– Det roligaste med brottning är
tävlingar, säger Umeå Brottnings
Kalle Gustafsson.

Nor rländska
UNG
Elitbrottningarna gick av staIDROTT
peln under helgen i Umeå. En
tävling arrangerad av Umeå
Brottning som lockade flera internationella tävlande, en hel
del nationella och även flertalet
lokala brottare. Och i de yngsta klasserna var det full fart på
mattorna under lördagen när
tävlingen startade i gång på
Umeå Energi Arena Vind.
– Jag tycker att tävlingar är
det roligaste. Det är som roligast när man får brottas mot
andra, säger Assar Nilsson från
hemmaföreningen.
Nilsson tävlar för Umeå Brottning precis som Olga Englén,
Kalle Gustafsson och Leo Wikman. Englén är nio år och har
hållit på med brottning sedan
hon var fem. Hon tycker att
”det mesta är roligt med brottning” och gläds över att tävlingen äger rum på hemmaplan i Umeå.
– Jag tycker också att det roligaste med brottning är tävlingar, säger klubbkamraten Kalle
Gustafsson.
På Umeå Energi Arena Vind ekar
hejande röster på svenska,
norska, finska, estniska och litauiska. Norrländska Elitbrottningarna var en tävling som
lockade många. Så med alla
dessa brottare i hallen och med
all publik på läktarna – fanns
det några fjärilar i magen hos
de unga deltagarna, månntro?

Trion Olga Englén, Kalle Gustafsson och Leo Wikman från Umeå Brottning tycker alla att tävlingsmomentet är det roligaste med brottning.
Lagkamraten Assar Nilsson (tävlande i rött) berättade att han drömmer
om att en dag bli världsmästare.
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– Nej, svarar Wikman och får
medhåll från kamraterna.
Ingen större nervositet. Och det
tycks också råda en stor enighet när det handlar om hur
drömmarna för framtiden ser
ut. Brottardrömmar som är väldigt stora.
– Jag vill bli världsmästare,
säger Nilsson.
– Ja, det vill jag också, säger
Gustafsson.

”

Det roligaste med
brottning
är när det är tävlingar.

Kalle Gustafsson, Umeå Brottning.

KARL SUNDSTRÖM

Pirrig premiär för konståkningsminiorer
KONSTÅKNING. Under lördagen gick konståkningstävlingen
Umeskäret av stapeln. Bland de
tävlande fanns 47 stycken unga
tjejer i klassen miniorer. De allra
flesta miniorer fick uppleva sin
allra första tävling.

Umeskäret arrangeras
av
UNG
Umeå IK konstIDROTT
åkningsförening. Maria Ekman, sekreterare i klubben var
en av de som ansvarade för helgens tävling.
– Det har varit en fantastisk
helg. Vi har inte haft några skador och det verkar som att de
flesta är väldigt nöjda med helgen i sin helhet, säger Ekman
som passar på att tacka alla föräldrar som ställt upp och hjälpt
till.
I miniorklassen har Sporten träffat några åkare från UIK, som
är minst sagt glada efter dagens
tävling. Framför mig står Karin
Bygdén, 11 samt Ellen Jokinen,
9.

Karin Bygdén, Nova Granberg Andersson, Lovisa Brus, Lova Alexandersson, Vanessa Ljungbladh, Tuva Lindgren, Ellen Jokinen.
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Er första tävling, hur känns det?
– Bra, säger Karin.
– Det var jättepirrigt, säger
Ellen.
Vad är viktigt att tänka på där
ute?
– Att landa fint och hoppa

högt. Att sträcka på sig och le,
kommer de båda fram till.
Karin, som valde New Rules
med Dua Lipa som sitt musikstycke, var nöjd med sitt åk. Det
var också Karin som var mest
nöjd med sina hopp.

Bredvid dem står deras tränare, Nora Englund. Hennes
egen konståkningskarriär slutade nyligen. Englund har åkt
sedan hon var fem år i samma
klubb som hon numera är tränare för.
Hur har det gått i dag?
– Jättebra, alla förutom en
gör sin allra första tävling så jag
är hur stolt som helst, säger miniorernas ansvariga tränare.
Det är inte bara åkarna själva
som varit nervösa – även tränarnerverna kan spöka ibland.
– Det är också min första
tävling som huvudtränare.
Jag står på sidan och är nästan lika nervös som tjejerna,
säger Englund och skrattar.
Nästa tjejgäng som ställer upp
på att intervjuas heter Vanessa
Ljungblad, 11, Tuva Lindgren,
10, och Lovisa Brus, 10.
Var det nervöst?
– Ja, det var jättenervöst säger Tuva och ler.
– Klart det var nervöst, utbrister Lovisa som om det vore
det mest självklara någonsin.
Vad är det roligaste med konst-

åkning?
– Det är så roligt när de applåderar, tycker Vanessa.
De andra två kompisarna håller med.
– När man är klar vet man att
alla kommer att klappa åt en,
det tycker vi är kul.
Nästa tävling för miniorerna är i Lycksele under senhösten. När de får frågan om de ser
fram emot deras andra tävling
i livet kommer ett rungande ja
som svar.
I de äldre klasserna hittar vi två
förstaplaceringar från UIK.
I junior A-damer vann Ebba
Nabb, UIK, 16 år.
Mikael Ekman Isholt, 16 år,
vann den näst högsta klassen: junior B1. Det var även
ett personbästa för honom.
Utöver det var det fina prestationer från många Umeå-åkare, bland annat lillasyster Nabb,
Alva som kom tvåa i sin klass.
Felicia Hedman, Louise Kunz
och Embla Danvind stod också
på pallplats efter dagens åk.
ELIAS NORIN

