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Elina Persson - nybliven svensk
mästare i armbrytning. Nästa
stora mål är VM i Las Vegas i
början av december.

Publicerad 20 april 2010 kl. 04:00

SM-guld i armbrytning till Ängelholm
Det blev stora framgångar för Ängelholm när SM i armbrytning avgjordes i helgen. Elina
Persson är en av dem som kan se fram emot VM i Las Vegas.

ÄNGELHOLM. Hela 16 medaljer, varav fem guld, blev facit för Armsport Skåne
vid SM i Storuman. Det innebär att ett helg gäng, inklusive silvermedaljörer,
från klubben är kvalificerade för såväl EM i Ryssland och VM i Las Vegas senare
i år. Resa och uppehälle får de betala själva, så det är ingen tvekan om vilket av
mästerskapen som prioriteras.

— Las Vegas är hur coolt som helst! Nu är det hårdträning fram till dess som
gäller, säger Elina Persson.

Vi träffade henne för några veckor sedan i egna frisörsalongen på Östergatan i
Ängelholm. Då hade 19-åringen från Bjuv tagit hem sin klass vid World
Challenge, världens största armbrytartävling för kvinnor, och siktade på en ny
framgång i SM. Det blev guld (vänster hand) och silver (höger) i minus 50 kilo.

— Jag är nöjd med vänstran, där vann jag mina matcher enkelt. Högran kan jag
bättre med, det är lite dagsformen som avgör. I VM blir det tufft, så jag har
absolut inga förväntningar, säger Elina Persson.

Även på herrsidan blev det stora framgångar för Ängelholm. Detta genom tre
skogshuggare som alla är eller har varit bosatta i kommunen:

Niklas Nannestad tog dubbla guld i -80-kilosklassen medan Björn Lundström
vann med högran i -75 kg. Dennes tvillingbror Peter kom trea i -70 kg (höger).

— I VM i Italien i somras kom jag sjua av 25-30 deltagare. Nu är jag bättre, så
topp fem i Las Vegas skulle jag vara väldigt nöjd med, säger bassholmabon Niklas Nannestad.

Att Armsport Skåne, som håller till i Gunnarstorp, tog så många medaljer var över förväntan.

— Men vi tränar hårt, och när det klaffar för alla kan det gå så här bra, säger han.

Klubbens övriga medaljörer i SM var: Erik Persson, silver med både höger och vänster i -110 kg, Freddy
Gunnarsson, guld (höger) och silver (vänster) i -70 kg, Jens Bengtsson och Jessica Lindqvist, båda dubbla brons i
juniorklassen -65 kg, samt Mats Ottosson, silver (höger) och brons (vänster) i Silver Grand Master (över 50 år).

Joakim Björck
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