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SPORT

SPORTBYTE. Isabella Ghazinour är en av Sveriges bästa tjejer i judo. Under

lördagen gick 14-åringen sin första match i en helt annan sport – där det blev
seger direkt under Umeå Wrestling Battle.

Lyckad debut i ny idrott
BROTTNING. Stortävlingen Umeå
Wrestling Battle arrangerades i
helgen i Umeå där hundratals
brottare samlades i Umeå Energi arena.
På plats var brottare från nio
länder, dubbelt så många jämfört med tidigare, och hela 45
klubbar.
En av dessa var Umeå Brottnings Isabella Ghazinour som
under lördagen gick sin första
tävlingsmatch i brottning någonsin. 14-åringen är en av de
mest lovande judotalangerna i
Sverige men för två veckor sedan testade hon brottning för
första gången.
– Det har känts riktigt bra och
har varit riktigt kul, säger Isabella Ghazinour.

När det väl var dags för första
matchen visade det sig snabbt
att Ghazinours judostil fungerade bra även på brottningsmattan – det blev seger direkt.
– Det kändes grymt bra, jag
vågade inte hoppas på att det
skulle gå så bra. Jag vågade gå
in och kasta och vågade använda min teknik. Jag körde min
judo och sedan fick jag använda lite brottning som jag har
fått tips om, säger hon direkt
efteråt.
Något sportbyte helt och hållet kommer dock inte att ske.
– Det är bra för judon att brottas, men judon är prio ett. Nästa helg ska jag till Tyskland och
tävla i en riktigt stor tävling, så
det är skönt att inte ha allt fokus
på den utan dela upp det lite, säger Isabella Ghazinour.
En annan Umeåbrottare, Ellen Johansson, hade också en lyckad
lördag.
Tanken var att hon skulle tävla i 65-kilosklassen, ett steg upp
från 61 kilo som hon brukar tävla i, men toppmotståndaren Petra Åhlén från Sundsvall vägde
aldrig in.
Så Johansson fick kliva hela
vägen upp till 69-kilosklassen.
– Det är ganska stor viktskill-

Isabella Ghazinour (i rött) satsar främst på judo, men har nyligen även börjat med brottning.
nad nu, men det känns ju spännande då jag aldrig har mött så
tunga motståndare förut. Jag
vet ju inte så mycket om de jag
ska möta men jag går in med inställningen att det ska fungera,
sa Ellen Johansson till Sporten
inför matcherna.
Och fungerade gjorde det – då
Johansson vann alla tre matcher under lördagen.
Det blev sammanfattningsvis en
lyckad tävling denna helg – vilket bland annat Brottningsförbundets representant, Kajsa Johansson Källberg, vittnade om.
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Hon var väldigt nöjd med arrangemanget när Sporten träffade henne på lördagen.
– Nu när det var en så stor tävling här uppe i norr kände vi att
vi ville ha en representant på
plats, säger Kajsa Johansson
Källberg och fortsätter:
– Vi har en mängd parametrar
som vi ska titta på. Till exempel
hur hallen är, inramningen, säkerheten och omklädningsrum.
Vi har en lång checklista som vi
tittar på och än så länge ser det
väldigt bra ut för Umeå.
DAVID PETTERSSON

Det blev en lyckad hemmatävling för Ellen Johansson.

IBK Dalen tog ny seger i het match
INNEBANDY. Två starka perioder
räckte för IBK Dalen. I en kokande
Gammliahall tog man tre poäng
och publiken bjöds på både fint
spel och heta känslor.

Måns Parsjö-Tegnér var den i
Dalen som allra mest fick känna
på gästerna Kalmarsunds tuffa
spel. I den första perioden levererade Parsjö-Tegnér många
svettiga räddningar samtidigt
som motståndarna gav målvakten en hel del efterslängar med
både kropp och klubba.
– De har ju några retstickor
och gillar att smälla på, det är
som det ska vara. Det var två
lag som bjöd upp till fysiskt spel
och har vissa spelare som gillar
att vara lite griniga, jag inkluderad, säger Dalens målvakt
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■■IBK DALEN
–KALMARSUND
SSL herr

■■MÅL
Dalen: Jonas Svahn 2, Jonas Landström, Ketil Kronberg, Anton Åkerlund.
■■3-2-1-LIGAN
3: Linus Holmgren.
2: Måns Parsjö-Tegnér.
1: Viktor Nydstedt.
■■PUBLIK
1096 på Umeå Energi arena vatten.

Måns Parsjö-Tegnér och ler.
I och med det heta spelet på
planen blev det också kokande
på läktaren i den gamla innebandyhallen dit matchen var
flyttad då en stor brottningstävling arrangerades i den nya
hallen.

De drygt 1000 åskådarna skapade en härlig stämning.
– Det är riktigt fint att spela i
den här hallen, man får lite mer
gratis i och med akustiken. När
vi gör 5–3 får vi verkligen publiken med oss.
När det målet kom hade Dalen precis klarat av ett boxplay
i början av den tredje och taket
lyfte nästan efter målet.
Innan dess hade det spridit
sig lite nervositet runt om i hallen eftersom hemmalaget höll
på att tappa en till synes säker
4–0-ledning under en svajig andraperiod. Men närmare än 3–4
kom aldrig Kalmarsund.
– Nu har vi två segrar i rad
och börjar hitta en ganska bra
nivå, säger Parsjö-Tegnér.
DAVID PETTERSSON

IBK Dalens målvakt Måns Parsjö-Tegnér.
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