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Brottarbråk stör OS
BrottnInG

– Vi befinner oss i en kata-
strofsituation. Ett starkt ord, 
men det här går ut över OS-
satsningen, säger brottarnas 
förbundskapten Benni Ljung-
beck om att delar av styrelsen 
kuppat bort sin elitansvarige 
kollega.

Lars Malmkvist, 
56, från Lidkö-
ping är ensam i 
Svenska brott-
ningsförbundets 
styrelse om att ha 
egna erfarenheter 
av elitbrottning. 
Han är mångfal-
dig svensk mästare, 
vann brons i VM 
både 1978 och 1979 och deltog i två 
olympiska spel.

För knappt En månad sedan blev han 
avsatt som ordförande för elitkom-

mittén inom förbundet. Delar av sty-
relsen genomförde detta kuppartat, 
utan att informera någon i förväg. Inte 
ens vid personalmötet dagen före sty-
relsesammanträdet nämndes saken.

Fem punkter anfördes mot 
Malmkvist.
l Dålig stämning på VM i Istanbul 
2011.

– Jag skriver just min rapport 
från VM och kan intyga att det inte 
varit bättre stämning i truppen på 
tio år, säger herrarnas förbunds-
kapten Benni Ljungbeck.
l Samarbetsproblem med SOk och 
Glenn östh.

– Förstår inte vad det kommer 
ifrån. Lasse Malmqvist är väldigt 
lämplig för uppgiften och jag hop-
pas han kommer tillbaka, intygar 
Glenn Östh, brottningsansvarig i 
Sveriges Olympiska Kommitté.
l Samarbetsproblem med fristils-
brottningen.

– Det kommer inte från mej. För-
står inte, säger Kim Frelin, som är 
ensam ansvarig för fristilen inom 
förbundet.

l Samarbetsproblem med dam-
brottningen.

– Jag och tjejerna  tycker inte att 
vi fått någon hjälp av Malmkvist 
och det har jag talat om för styrel-
sen, men jag har inte begärt att han 
ska bort, säger damernas förbunds-
kapten Fariborz Besarati.
l överskridande av elitbudget 
och problem med ekonomiavstäm-
ningen.

Budgeten har lagts av styrelsen 
och Malmkvist har haft i uppgift 
att genomföra den, men anser att 
generalsekreteraren måste sköta 
sin del, bland annat fakturor för 
de sju landslagen.

BLanD DEt MärkLIGaStE i historien 
är att ordföranden Claes Eriksson 
och ledamoten Tom Nilsson re-
serverade sig mot beslutet att peta 
Malmkvist. Övriga fyra hade ma-
joritet.

– Människor som inte arbetat 
med elit kommer in och förstör en 
fungerande verksamhet, konstate-
rar Benni Ljungbeck. Jag jobbar för 

att OS-satsningen inte ska påver-
kas, men det är oundvikligt att det 
blir så. Jag gör ett bättre jobb om 
jag kan fokusera på det jag verkli-
gen ska göra och inte behöver ägna 
mej åt Lasses gamla uppgifter.

Förbundskaptenerna har erbju-
dits två ”bollplank”, personer utan 
eget ansvar.

– Vad ska vi med det till? Vi behö-
ver jobba med någon enligt linjer vi 

haft i ett och ett halvt år, fortsätter 
Ljungbeck.

Ordföranden är bekymrad:
– Klart att min ställning har un-

dergrävts, säger Claes Eriksson till 
GP. Den här kuppen kommer väl-
digt olyckligt i tid och samarbetet i 
styrelsen fungerar inte lika bra som 
tidigare. Avgå? Det har jag ingen 
tanke på, inte ännu.

LaSSE MaLMkVISt SIttEr också 
kvar, som ledamot utan uppgift.

– Jag har jobbat för tränarna och 
brottarna, säger han, och har känt 
deras stöd.

Jimmy Lidberg, med sitt silver 
framgångsrikaste svensk i VM, in-
tygar:

– Det har fungerat väldigt bra 
med Malmkvist, han vet vad som 
behövs under mästerskap. Vi brot-
tare har inte protesterat, men nu 
vill vi ha upp korten på bordet. Vad 
handlar det om?

CeGe BerGlund
031-62 41 72 cege.berglund@gp.se

LarS 
MaLMkVISt.

”Jag jobbar 
för att OS-sats-
ningen inte ska 
påverkas, men 
det är ound-
vikligt att 
det blir så”

bEnni LjungbEck

arkivbild: caRl SaNdiNGOD StäMnInG. jimmy Lidberg får goda råd av tränare benni Ljungbeck under brottnings-VM:s första dag i september i år. nu är det stridigheter inom förbundet.


