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BROTTNING Fyra 
guld, ett silver och tre 
brons.

FT-cupens 20-årsju-
bileum bjöd på en stor 
sportslig succé för ar-
rangörsklubben Falkö-
pings ABK.

– Det är kul och sär-
skilt nu det var många 
fler från klubben som 
gjorde det riktigt bra, 
säger guldmedaljören 
Manfred Edsberg.

Arrangörsmässigt skötte 
sig Falköpings ABK som 
alltid lysande – och i år 
matchade de den fram-
gången även på mattan.

De blev den fjärde bästa 
klubben i årets turnering 
och lyckades alltså samla 
ihop till hela åtta medaljer 
under FT-cupens 20-årsju-
bileum.

Manfred Edsberg, Besnik 
Shala, Emma Weberg och 
Ronja Lind tog alla guld. 
Morteza Ahmadi plockade 
hem ett silver och Theo 
Lundin, Ylber Avdullahu 
och Marcus Engström tog 
varsin bronsmedalj.

”Ska städa”
Den första att säkra medalj 
under söndagen var Ronja 
Lind som tog hem klassen 
flickor äldre 57 kilo.

– Det känns jättebra. Jag 
har vunnit FT-cupen en 
gång tidigare och förra 
året kom jag tvåa, berät-
tar Ronja.

Hon började på lördagen 
med att vinna mot Tyra 
Lindblad på fall.

– Jag gjorde ett bendyk, 
lyfte upp henne och dun-
kade ner henne i mattan.

Hon slog sedan klubb-
kompisen Olivia Persson, 
besegrade Wilma Klaar 
från Härnösand och avslu-
tade med att slå Sara Fröjd 
från Limhamn.

– Hon kastade mig bakåt 
men då sög jag tag i hen-
nes armbåge och så vann 
jag på fall, säger Ronja. 

Hur ska du fira det här?
– Jag vet inte riktigt. Vi 

ska väl städa sen.
Efter Ronja så säkrade 

Emma Weberg – som 
gjorde sitt första framträ-
dande på brottarmattan 
sedan 2011 – guldet i 75-ki-
losklassen.

– Jag var riktigt taggad 
inför det här och hela 
helgen har varit jättekul. 
Jag gick fyra matcher och 
vann alla på fall. Så jag är 
jättenöjd, säger Emma.

Shala överlägsen
Nästa hemmabrottare att 
ta hem sin klass var Bes-
nik Shala som var rätt så 
överlägsen i 75-kilosklas-
sen. Han vann alla sina tre 
matcher med 8–0.

– Det var kanske inte jät-
tespännande, men det var 
väldigt roligt. Det var kul 
att kunna slå lite grepp 
och så där. Det var inte 
riktigt lika låst som i de 

lite tuffare tävlingarna så 
man vågade lite mer och 
det var roligt att brottas, 
säger han.

Den sista brottaren från 
Falköpings ABK att säkra 
en guldmedalj var Man-
fred Edsberg. Just det är 
ju inte särskilt ovanligt 
– han brukar alltid fin-
nas med i toppen när det 
är FT-cupen. I år tog han 
hand om guldmedaljen i 
85-kilosklassen.

– Jag vet inte hur många 
gånger jag vunnit nu, men 
det är ett par. Men det är 
kul och särskilt nu det var 
många fler från klubben 
som gjorde det riktigt bra, 
säger Manfred.

Ja, det var ju det. Och 
ett bättre sätt att fira att 
FT-cupen fyllde 20 år på 
kunde Falköpings ABK 
knappast ha fått.

Emil Dahlin
0515-67 04 40

emil.dahlin@vgt.se

Medaljregn över Falköpings   ABK i FT-cupen

Fullt fokus. Ronja Lind visar upp en helkoncentrerad blick under en av sina matcher i årets FT-cup.            Ronja vann samtliga sina fyra matcher under helgen och tog en av totalt fyra guld för arrangörsklubben. Foto: Emil Dahlin

Emma Weberg tog guld i sin comeback. Hon har inte  
brottats sedan 2011 – men hon har uppenbarligen inte 
glömt av hur man gör. 

Manfred Edsberg brukar vinna i FT-cupen – och årets 
turnering var inget undantag. Han tog hem 85-kilosklassen. 

Kjell: ”Den bästa FT-cupen någonsin”
BROTTNING  
FT-cupen firade 20 år 
– och det blev en rejält 
lyckad födelsedags-
fest.

– Det har varit den 
bästa FT-cupen  
någonsin, säger Kjell  
Fredriksson från  
Falköpings ABK.
När prisutdelningen  
är slut och allting ska 
börja plockas ihop  
brukar det vara två käns-
lor som är lite extra tydliga  
hos alla funktionärer som 
har slitit hårt med att  

få FT-cupen att fungera:
Trötthet och stolthet.
Årets 20-årsjubileum 

var inget undantag.
– Det har varit helt otro-

ligt. Nivån har gått upp 
lite på brottarna som är 
med, vi har haft fler län-
der med och vi har även 
fått till tekniken bättre 
med ljussättningen och 
att vi körde webbsänd-
ning i år för första gång-
en. Hela inramningen har 
blivit bättre, säger Kjell 
Fredriksson – som är en 
av många från FABK som 
jobbar hårt för att få den 
här tävlingen att flyta på.

Hemmabrottaren Bes-
nik Shala var inne på 
samma spår.

– Livesändningen har 
varit riktigt kul och det 
är alltid något nytt varje 
år som gör att cupen blir 
roligare och bättre. Det 
är också alltid bra stäm-
ning och det känns som 
en stor klubbtävling, sä-
ger han.

Totalt deltog 558 brot-
tare i årets FT-cup och 
under de två dagarna som 
det tävlades på de fyra 
mattorna i Odenhallen 
hann de med att genom-
föra 875 matcher.

Allting flöt på som det 
skulle – och att det även 
gick bra på mattorna för 
hemmaklubben gjorde 
ju inte 20-årsjubileumet 
sämre.

– Vi kom fyra samman-
lagt bland klubbarna och 
lyckades ta fyra guld, så 
det får vi vara nöjda med.
Hur ska ni toppa det här 
nästa år?

– Det ska nog gå. Vi 
överraskar alltid, skrattar 
Kjell.

Emil Dahlin
0515-67 04 40

emil.dahlin@vgt.se
Ylber Avdullahu var en av de många medaljörerna från 
hemmaklubben den här helgen. Foto: Emil Dahlin
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HBG blev bästa 
klubb – igen
BROTTNING Precis som 
ifjol var det Helsingborgs-
klubben HBG Wrestling 
Team som blev bästa 
klubb sammanlagt i FT-
cupen och de fick alltså 
behålla vandringspriset 
ett år till.  Bästa kvinnliga 
brottare blev Lilya Cohen 
från Frankrike och bästa 
manliga brottare blev 
Liam Sjögren från Enkö-
ping. Marcus Engström 
fick ta emot Allan Davids 
hederspris till bästa hem-
mabrottare och Thomas 
Grönkvists hederspris 
för bästa kämpe gick till 
hemmabrottaren Ronja 
Lind.

FT-cupen 2016. HBG Wrestling Team får behålla vandringspriset ett tag till efter att ha 
blivit FT-cupens bästa klubb i år igen. Foto: Emil Dahlin

Ekke Leitham var en av brottarna från den estländska 
klubben Korrus3. Foto: Emil Dahlin

Andra raka  
året för Estland
BROTTNING Det  
var sex olika nationer  
representerade på 
årets FT-cup. 

För klubben Korrus3 
från Estland var det 
här andra året i rad i 
Falköping.

– Det finns inte så 
många riktigt bra  
turneringar och därför 
vill vi alltid vara med 
här, säger tränaren 
Vello Leitham.
Sverige, Norge, Danmark, 
Frankrike, Finland och 
Estland är de sex olika na-
tionerna som hade brot-
tare på plats i Falköping 
under helgens FT-cup.

För estländarna startade 
resan hit på torsdagskväl-
len.

– Vi tog färjan på natten 
och sedan kom vi fram till 
Stockholm klockan tio på 
morgonen och därifrån 
körde vi ner hit, berättar 
Vello – som har med sig fy-
ra brottare från sin klubb 
Korrus3.

Under fredagen var det 
ju inga matcher, så då 
hann de med lite annat.

– Vi var och kollade in 
megalitgravarna och tog 
lite kort. Vi försöker all-
tid hinna med lite kultur 
också när vi är iväg.

Bra debutår
För Vello är det här andra 
raka året på FT-cupen.

– Jag har en kompis som 
heter Lennie som är med i 
Klippans brottarklubb och 
han sa att det här är en bra 
turnering och att nivån på 
brottarna är bra.
Hur var debutåret?

– Förra året kom vi hit 
med fem pojkar och tog 
fyra förstaplatser och en 
tredjeplats. Så det kändes 
riktigt bra, ler Vello.
Vad tycker du om arrang-
emanget här?

– Jag är imponerad av 
organisationen och nivån 
på brottarna. Alla brottare 
som kommer hit håller en 
bra nivå och det var därför 
som vi återvände i år.

Just det där med orga-
nisationen är något som 
Vello har bra koll på. Han 
är själv ansvarig för täv-
lingen Tallin Open hem-
ma i Estland – en tävling 
med 1500 deltagare från 
runt 20 nationer.

– Den är om tre veckor 
och jag hoppas att jag får 
se några från Falköping 
där.

Vill återvända
Intervjun får efter det 
avbrytas en stund – det 
är dags för match. Sonen 
Ekke Leitham går in på 
mattan och en kort stund 
senare lämnar han den 
som vinnare.

– Det gick bra. Men han 
har en skada på axeln, så 
han var lite orolig innan. 
Han fick brottas med en 
arm nästan, men det gick 
ju bra ändå, säger Vello.

Sonen och de andra 
brottarna hade alla några 
matcher kvar innan det 
var dags för Korrus3 att 
packa ihop, lämna Falkö-
ping och påbörja resan 
hem mot Tallin igen.

Men det lär komma till-
baka.

– Det tror jag absolut. 
Det finns inte så många 
riktigt bra turneringar 
och därför vill vi alltid 
vara med här.

Emil Dahlin
0515-67 04 40

emil.dahlin@vgt.se

Vello Leitham hade bara 
positiva saker att säga om 
FT-cupen. Foto: Emil Dahlin


