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Jennifer Lindkvist har lärt sig
tekniken på ett år. Här testar hon
styrkan mot Filip Adamsson.

Åter samlade efter helgens
vedermödor. En del av
SM-truppen träffades igår
eftermiddag på Kungsgården i
Billesholm.

Daniel Andersson har tagit
många medaljer på sistone. Men
veteranen Lennart Andersson är
svår att rå på.

Alla nävar är olika, enligt
Lennart Andersson. Den vänstra
tillhör Daniel Andersson
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De är landets näst starkaste
BJUV. Det är en grupp mörbultade medaljörer som möter upp på Kungsgården
i Billesholm. Helgens SM har resulterat i en placering som andra bästa klubb i
landet, men också i ett antal blåmärken och överansträngda armmuskler.

— Det tog emot att starta motorsågen i morse, säger Lennart "Skogshuggaren"
Andersson.

Armbrytarveteranen från Billesholm utsågs under SM till årets ledare. Under
två decennier har han marknadsfört armbrytandet i Skåne och för några år
sedan var han med och startade Skånes armsport med träningslokal i
Gunnarstorps gamla skola.

På kort tid har klubben växt, hävdat sig allt bättre i tävlingar och nafsar alltså nu
Storuman, Heidi "Armbryterskan från Ensamheten" Anderssons hemmaklubb, i
hasorna.

— Nästa år tar vi dem, säger Emelie Ljunggren, som varit med i Skånes
armsport i ett och ett halvt år.

Till sommaren ska klubben skicka fem av sina juniorer på träningsläger till
Sveriges enda armbrytargymnasium som ligger i just Storuman.

— Vi hoppas att intresset ska explodera ännu mer, säger Daniel Andersson från
Billesholm.

Sammanlagt 26 medaljer i olika valörer bröt sig Skåneklubben till under SM i
Vimmerby. Två av dem stod Jennifer Lindkvist för. Hon följde med kompisar till
träningslokalen i Gunnarstrop första gången för bara ett år sedan.

— Jag tänkte att det här vill jag hålla på med. Det var roligt, säger hon.

Lennart "Skogshuggaren" Andersson har under åren tagit tolv SM-guld. Han är
glad över att ha lyckats locka många yngre till klubben, även tjejer.

— Många kanske är rädda och tänker att de ska möta en kille på hundra kilo,
men så är det ju inte. Man bryter i olika klasser.

Den yngsta som följde med klubben till SM den här gången är elva år gammal.

Elin Wrethov elin.wrethov@hd.se0418-49 65 27
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Skånes armsport har på kort tid
blivit en klubb att räkna med. Nu
är den utsedd till andra bästa i
landet.

Vinnare, en del av dem i alla fall.
Det blev både guld, silver och
brons i helgens SM.

Här är medaljörerna

Höger arm:
Stefan Kocon, brons 75 kilo
Niklas Nannestad, brons 80 kilo
Lennart Andersson silver, 100
kilo
Lars Adamsson, brons 80 kilo
Daniel Andersson, guld 90 kilo
Jennifer Lindkvist, silver 70 kilo
Sanna Adamsson, guld 50 kilo
Erika Andersson, silver 60 kilo
Mats Ottosson, silver 75 kilo
Filip Adamsson, brons, 60 kilo
Linus Gunnarsson, guld 70 kilo
Erik Persson, brons, 110 kilo
Freddy Gunnarsson, silver 70
kilo
Björn Lundström, brons 70 kilo

Vänster arm:
Sanna Adamsson, guld 50 kilo
Jennifer Lindkvist, silver 70 kilo
Filip Adamsson, silver 60 kilo
Linus Gunnarsson, guld, 70 kilo
Lars Adamsson, silver 80 kilo
Daniel Andersson guld 90 kilo
Stefan Kocon, silver 75 kilo
Freddy Gunnarsson, brons 70
kilo
Niklas Nannestad, guld 80 kilo
Lennart Andersson, silver 100
kilo
Roger Viktorsson, silver 70 kilo
Erik Persson, brons 110 kilo

Text och bild skyddas av lagen om upphovsrätt
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