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Styrelsen 

, 

Styrelsen har haft nio protokollförda möten under detta verksamhetsår. 

Kassör Anna Karlsson, Mats Hjelm, Catrin 
Lidqvist-Johansson, Henrik Bergkvist, Per Hansen och Stefan Adolfsson. 

 
Klubben har under året även representerats i Smålands brottningsförbund av Mats Hjelm 
(kassör) och Peter Gustavsson (Ledamot).  
 
Tävlingar / träningsläger 
Ännu en tävlingssäsong över och vi har än en gång många brottare att vara stolta över med 
stora framgångar. 
Det har varit fem olika tävlingar i Smålandscupen (två på hösten och tre på våren) och 
Värnamo har kämpat till sig många fina medaljer, och vi ser att klubben har många duktiga 
yngre brottare i gång. Nedan följer resultatet från ett urval av alla tävlingar. Det finns förstås 
många mer resultat att ta del av på klubbens hemsida www.varnamobk.se. 
Olika träningsläger har det även blivit denna säsong, där inspiration och erfarenheter har 
hämtats. Vi har deltagit i Smålandslägret i Gränna där vi var ca 15 brottare + alla runt 
omkring. Dessutom har vi även anordnat ett eget träningsläger ute på Hindsengården. 
 

• SM     
VBK hade liksom förra året fem brottare med i årets SM i fristil och det blev två guld, ett 
brons, en femte plats och en sjätteplacering. De båda gulden togs av Mustaq Ahmadi 
som i stor stil vann 84-kilosklassen för juniorer efter fyra övertygande segrar och även 
segrade i ungdom 76 kg. Brons blev det till Arvid Eskilsson i junior 76 kg som efter tre 
matcher kom på en tredje plats. Han kom i samma pool som Mustag och fick se sig 
besegrad i poolfinalen. I senior 66 kg hade vi veteranen Henrik Nilsson som efter 4 
matcher slutade på en femteplats. Anton Hjelm fick fem matcher i tävlingens största klass 
senior 74 kg där han besegrade söndagens juniormästare Viktor Stenkvist på poäng. Fick 
två förluster och kom 6:a. Oskar Hjelm ställde upp i senior 84 kg och fick se sig besegrad 
i två matcher 
 
Vi hade även en brottare med i USM Grekisk Romersk som gick i Luleå genom Arvid 
Eskilsson som tog ett mycket meriterande bronsmedalj i 76 kg. 
 
• DM  
DM tävlingen gick den här säsongen på hemmaplan. Sportlov och sjukdomstider drog 
tyvärr ned deltagarantalet till strax under 70. Det blev en mycket lyckad dag både enskilt 
och lagmässigt då vi tog hem lagpriset bland killarna och fick dela lagpriset med Ljungby 
på tjejsidan. Slutfacit för Värnamo BK:s 17 brottare blev åtta guldmedaljer, tre silver och 
tre brons. Förstaplatserna erövrades av Nora Svensson, Axel Skillby, Joakim ”kimmen” 
Salomonsson,  Vincent Hägg, Hannes Adolfsson, Edvin Causevic, Pontus Adolfsson,  
Pontus Hägg. Andraplatserna tog Jesper Hansen, Henrik Nilsson och Oskar Ekefäll. Brons 
till Julius Hansen, Musthaq Ahmadi och Oskar Hjelm.  

http://www.varnamobk.se/�


• Glentons mästarmöte  
Pontus Hägg gjorde en fantastiskt bra tävling och segrade efter sex segrar under 
lördagen och tre segrar på söndagen efter mycket bra brottning. Efter nyår tar Pontus 
klivet upp i Junior. I samma klass blev Arvid Eskilsson 3:a efter 6 segrar och 3 
förluster. Även Arvid gjorde en mycket 
stark tävling och slog flera meriterade brottare. Arvid har ju ett år kvar som ungdom. 
I klassen Pojkar 66 kg gjorde även VBK:s Jesper Hansen en mycket bra tävling och 
slutade på en 4:e plats efter 6 segrar och 3 förluster. I klassen Pojkar 42 kg tävlade 
även VBK:s Vincent Hägg och slutade på en 8:e plats efter vinster och 7 förluster. 
Vincent som i år tagit steget upp i pojkklassen mötte pojkar som var 1 eller 2 år äldre. 
 

• Finnvedscupen  
Många fina insatser av våra brottare i vår egen tävling Finvedscupen gav sex medaljer 
och en andra plats i lagtävlingen endast en poäng efter EAI Brottning från Eslöv som 
samlade ihop 28 poäng. Ca 150 invägda brottare är klart godkänt. Själva ställde vi upp 
med tretton brottare och sex av dem kunde åka hem med en pokal till prishyllan. 
Jesper Hansen utsågs även till bästa killbrottare för dagen. Priset för bästa tjejbrottare 
gick till Johanna Gustavsson från BK Enig. 
 

• Några övriga tävlingar 
Soft Touch Open, Bäst lyckades Arvid Eskilsson i Ungdom 76 kg där han knep 
silverpengen (18 delt) efter att vunnit 5 raka matcher på väg fram till finalen där han 
förlorade knappt mot en från Finland. Eftersom Arvid nu blev bäste svensk i klassen 
så hoppas vi han får äran att bli uttagen i Svenska Ungdomslandslaget till Nordiska 
Mästerskapen som går i Eslöv 11 maj. 
 
Vbk fick även två fina femteplatser genom Pontus Adolfsson i Pojkar 53 kg efter fyra 
segrar och två förluster (28 delt) och genom Vincent Hägg i Pojkar 42 kg efter fem 
segrar och två förluster (33 delt)  
 
Övriga placeringar blev:  
Sara Hjelm 9:a i Kvinnor Ungdom 65 kg  
Joakim Salomonsson 10:a i Pojkar 35 kg  
Jesper Hansen 14:e i Ungdom 63 kg  
Axel Skillby 18:e i Pojkar 38 Kg 

 
 

John och Ninas minnesfond 
Årets stipendiat ur John och Ninas Minnesfond blev Pontus Hägg. Utdelningen skedde i 
samband med sommar avslutningen i klubblokalen som hade ca 150 deltagande.  
 
Träning 
Klubben har under säsongen haft mycket bra aktivitet och deltagande i de olika 
träningsgrupperna. Nämnas bör att vi startade säsongen med en nybörjargrupp, men fick 
under hösten dela upp gruppen i två grupper på grund av gruppen blev för stor.  
 
 
 



Övrigt 
Klubben Har deltagit vid flera inventeringar på Hemköp under den gångna säsongen. Var 
även med på den ny satsade ”Julmarknaden”. Nämnas bör även att vi ordnat ”prova på 
brottning” under höstlovet och sportlovet. Då några av vår ungdomar i klubben hållit i 
träningarna. 
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