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Mer om tips och kontakt
Såg du rånet. Har du bilder på branden?
Hör av dig till hd.se. Vi vill ha dina tips.
Vi betalar 5000 kronor för bästa nyhetstips eller nyhetsbild varje månad. Läs mer om villkoren
och om hd.se här!
Telefon:
020 - 100180 Gratisnummer
E-post:
tipsa@hd.se

Kontakta hd
Personal:
Söker du någon speciell person?
Kontor:
Här hittar du oss och våra kontor
Läsarbilder:
Har du bilder som du vill ska publiceras på hd.se bland våra läsarbilder? Skicka dem direkt
till:
lasarforum@hd.se
Stäng Tipsa
Publicerad 8 mars 2009 kl. 09:30

Brytningstider på kvinnodagen
I dag är det internationella kvinnodagen. Vad passar då bättre än att ordna världens
största damtävling för armbrytare. En av de största trupperna är Armsport Skåne från
Bjuvs kommun.
Gunnarstorp. Hela åtta armbrytare från Armsport Skåne, Billesholmsklubben
med säte i Gunnarstorp, ställer upp i dagen World Challenge. Det är inte vilken tävling som hels som
arrangeras i Lisebergshallen i Göteborg.
World Challenge är världens största armbrytningstävling för kvinnor – någonsin. Tävlingen arrangeras av
sportens stora affischnamn Heidi Anderson. Ett femtiotal armbrytare från femton länder ställer upp i
tävlingen som kan klassas som snäppet över ett VM då alla i slutet får en chans att möta varandra och därmed
koras världens bästa armbryterska oavsett viktklass.
— Det ska bli kul bara att delta. Jag har varit skadad och bara kunnat träna i ungefär en månad, men det ska
bli en upplevelse bara att ara på plats och hälsa på folket. Jag hade tävlat även om jag var skadad, säger Erika
Andersson som tävlar i klassen -50.
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Mycket av svensk armbrytning har kretsat kring Heidi Andersson i många år. Sporten fick också ett
genombrott via dokumentärfilmen "Armbryterskan från ensamheten" som kretsade kring just Heidi
Andersson.
— Alla sporter behöver profiler och därför har det varit bra att jag synts i media och att folk på så sätt fått upp
ögonen för sporten, säger Heidi Andersson.
Vad vet hon då om de skånska representanterna?
— I Skåne har man bredden och ganska mycket juniorer. Bland annat Emma Andersson som jag träffat här
uppe i Storuman, säger Heidi Andersson.
Just Emma Andersson är med sina 13 år tävlingens yngsta deltagare, men enligt ordförande Lennart
Andersson också den tävlande med störst chanser till en topplacering.
— Hon går den minsta klassen och där kan det gå hyfsat, men när man sen kommer upp i 60 till
65-kilosklasserna blir det genast tuffare, säger Lennart Andersson.
I de tyngre klasserna hittar vi armbrytare från öst som dominerar sporten. Även Heidi
Andersson kommer få det tufft gissar Lennart Andersson.
— Vi brukar säga att ett EM är tuffare än ett VM med tanke på den bredden som finns borta i
Ryssland, lettland och Ukraina med flera.
Förutom de åtta tävlande kommer det att finnas en hel del klubbmedlemmar på plats för att
stötta.
— Vi kommer att göra vad vi kan från läktaren och stötta, sen gäller det för töserna att
koncentrera sig på det vi tränat på och inte börja fundera på vilket motstånd som finns på
andra sidan bordet, säger Lennart Andersson.
Förra helgen var det nio representanter från Skåne Armsport 20-årsjubilerande Golden Arm i
Eskilstuna. Ett guld, tre silver och ett brons bärgades där av killarna och tjejerna.
Men i dag gäller det bara tjejerna.
Tomas Nilsson tomas.nilsson@hd.se042-489 92 51

Ledare

Dags för nästa vägval

Mindre och inte mer samarbete kan bli Mona Sahlins lösning. Läs mer

Kultur

Årets HD-bild
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Årets HD-bild är utsedd. Dels av naturfotografen Brutus Östling, dels av er som
röstat på hd.se.
Text och bild skyddas av lagen om upphovsrätt
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