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"Robban" skall
utveckla
ungdomsbrottningen
Av Tomas Gustavsson 26 JANUARI 06.26

BROTTNING. – Brottningen måste nog tänka om när det gäller
sporten som en ren vinteridrott om vi skall kunna hänga med vid
internationella mästerskap!
Det menar Björn "Robban" Robertsson, tränare för Ballingslövs
BK men i dagarna också utsedd att leda ungdomslandslaget på
herrsidan.

– Våra mästerskap på ungdomssidan i EM och VM ligger under
sommarmånaderna och med det upplägg som vi har är det svårt hitta
sparring till brottarna som skall åka dit, säger Robertsson, 47, som
tillsammans med Kim Holk, i dag tränare i Malmöklubben Sparta, skall
coacha, leda och träna det svenska ungdomslandslaget.

Robertsson har tidigare tränat bland annat Höör och BK Ore men också
varit inblandad i ungdomslandslaget för ett antal år sedan.
– Då var jag assisterande men i dag står jag som huvudansvarig – men det
rör sig förstås om ett nära teamarbete tillsammans med Kim Holk.
Holk, som är 35 år, har före tränarsejouren i Sparta även som aktiv vunnit
SM och NM ett flertal gånger och tävlat på flera stora, internationella
mästerskap.
– Vi håller som bäst på att dra upp riktlinjerna för vårt arbete men
kortfattat kan man väl säga att vi skall förbereda och skapa goda vanor hos
ungdomarna så att dessa sedan kan slussas vidare genom juniorlandslaget
och upp till seniornivå, förklarar Robertsson som också kommer att ha
ansvar över ungdomslandslagets budget.

– Den är ju begränsad och vi hoppas bland annat att man har förståelse för
att de flesta läger måste bekostas av föreningarna.
Hur är läget annars för den svensk brottningen på ungdomsnivå?
– Ganska bra, men liksom tidigare saknar vi många i de lättare klasserna –
det är inte många 17-åriga killar som väger 40 kilo, menar Robertsson och
har nytänkande idéer kring hur en brottningssäsong, som förskjuts från
tidig höst till våren, skulle kunna blir en succé.
– Tänk om man kunde arrangerat en brottningsturnering kanske i
samband med beacharrangemangen i Åhus på sommaren – det hade varit
något!
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