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Rapport Robbans Cup i Lidköping 
 
34 invägda brottare och 46 matcher blev det på Robbans Cup i Lidköping. Detta visar att det finns 
stora problem med de Svenska GP tävlingarna. Dock skall ingen skugga falla på arrangörsklubben 
Lidköping AS för det låga antalet deltagare. Tvärtom har Lidköping lagt ned stort engagemang på att 
arrangera en jättebra tävling. Bl.a. har tävlingens resultatlistor legat online på Lidköpings hemsida. 
Bilder från tävlingen har också lagts ut. Förutom detta har man kontaktat radio Skaraborg som kom 
och intervjuade tävlingsledning m.fl.  
 
Bra speaker var Göran Berglund från Lidköping, mycket underhållande. Mycket bra initiativ att 
intervjua brottare och andra under tävlingens gång. Domarna gjorde en gedigen insats, till trots för de 
nya reglerna. Tävlingssekreterare Kristina Edsberg och Carina Hallberg gjorde ett bra arbete i 
sekretariatet. 
 
Tävlingen överlag var mycket bra, det var ”bara” brottarna som saknades. Det fanns kritiska röster 
som menade att förr var man tvungen att ställa upp på alla GP tävlingar, speciellt om man tillhörde 
landslaget. En fd. aktiv landslagsbrottare gick så långt i sin kritik att detta blir brottningens undergång 
om man inte kan få fler brottare till GP tävlingarna.  En kritik som kanske är befogad och som 
Förbundstränarna får ta tag i och jobba med. Det fanns bl.a. bara en tjej anmäld till tävlingen. Detta 
är inte speciellt positivt för tjejbrottningen. 
 
Både BK Ores Elitsamling och denna tävling ligger som OBS tävling i herrarnas aktivitetsplanering, vi 
får hoppas att ”observatören” informerar ansvariga om dessa båda tävlingar, så att de brottare som 
faktiskt var jätteduktiga kan få en chans i större sammanhang.  
 
Lidköping har genom interna kontakter fått sex landslagsbrottare från vårt grannland Norge att 
komma till tävlingen. Det är bröderna Rönningen i 60 kg, Petter Karlsen 66kg, Thommesen 74 kg, 
och Hamlet Nielsen 96 kg, han blev som bekant 3:a på junior VM tidigare i år. Detta höjde naturligtvis 
tävlingen att det kom så många duktiga norrmän till tävlingen. 
 
Nu fanns det ju inte bara bra norrmän på plats utan huvuddelen av brottarna kom från Sverige. Det 
fanns tom en OS bronsmedaljör på plats, nämligen Johan Eu`ren från ÖIS. Tyvärr fick han bara en 
match mot sin klubbkompis Tobias Morsing. En i och för sig väldigt sevärd match, men det hade 
naturligtvis varit roligare för både brottare och publik om han fått brottats fler matcher. Johan vann i 
två raka perioder. Det blev clinch i första perioden och Johan avgjorde med ett snyggt bakåtkast. 
 
Vid denna tävling provades det också ut en del nya regler; Två minuters stående brottning, och vid 0-
0, livtagskoppling. Men framförallt var domarna mycket mer restriktiva mot finger och 
handledsbrottning. Detta slog väl ut, även om det var lite ovant både för brottare och domare. Det 
blev inte så många livtagskopplingar pga. att man beivrade finger och handledsbrottningen. Det var 
detta som var meningen också, att man skulle få en öppnare brottning, där man inte ”bara” kan gå 
och låsa. Men de livtagskopplingar som blev, resulterade ofta i snygga kast. 
 
I 84 kg:s klassen slog Tobias Kvarnmark från IK Sparta något överraskande BK Ores Viktor 
Karlsson, som vunnit de senaste mötena dem emellan. Han vann med 2-0 i perioder. 



 
 
96 kg vann Hamlet Nielsen över Pontus Lundh Arboga AK. 
 
66 kg segrade Danielo Di Feola från Örgryte mot Niklas Amnemo från Bjuvs BK. Danielo har två 
tredjeplatser från tidigare GP tävlingar i år. Trägen vinner som bekant. 
 
60 kg var det inte helt oväntat bröderna Rönningen från Norge som var i final. Anders vann första 
perioden efter clinch. Som vanligt när de två bröderna möts så var det tufft och hårt. Bl.a  spottade 
Anders ut en tand under matchen men fortsatte och vann finalen mot sin bror. 
 
Sista matchen gick inte helt oväntat i 74 kg:s klassen, där hemmahoppet Tommy Lundell som vunnit 
de två första GP tävlingarna fick möta Vahab Daneshvar från HBK Bergania i finalen. Finalen gick till 
tre perioder och Tommy vann sista perioden och därmed hela finalen till hemmapublikens stora jubel. 
Man kan inte annat än bli imponerad av denne brottare som har haft ett fem år långt uppehåll, och nu 
har kommit tillbaka och vinner sin tredje GP tävling på raken. Imponerande! 
 
Nästa GP tävling blir i Husqvarna den 5:e januari 2013. 
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