
Vi är ett gäng på ca 15 personer som är elitsatsande brottare i åldrarna 16-30. Vi representerar för tillfället 

Huddinge Brottningsklubb som de senaste fem åren var den mest framgångsrika klubben i Sverige. 

Eftersom våra framgångar är så stora så är det ingen tvekan på att fler kommer att följa oss om vi skulle 

byta klubb. 

Våra mål med AIK Brottning är att jobba aktivt med att få knattar, ungdomar, vuxna, tjejer och killar att hitta 

till brottningen och därmed få klubben att växa. 

Vi har en hel del affischnamn att skryta med och kan garantera att AIK vinner SM guld i brottning de 

kommande fem åren. 

Vi har även tränare och samarbetspartner redo. 

 

Vi är i ett skede där vi behöver ta ett beslut då vi för tillfället har momentum och tid för det. 

Övergångarna från en klubb till en annan är i november-december i år. 

SM kommer att hållas av Stockholms Brottningsförbund 2018 där jag sitter med i styrelsen. 

SM Guld på hemmaplan första året som aktiv klubb vore en fantastisk upplevelse och vi är alla övertygade 

om att vi kommer förändra Svensk Brottning när AIK Brottning skapas. 

 

Några av namnen samt meriter värda att nämna: 

 

Zakarias Berg 85 kg född 1995 

U23-EM Guld 2017 

Olympier 2016 

U23-EM Brons 2016 

Nordisk o Svensk mästare 2014-17 

Rankad 10 i världen 

 

Alex Bjurberg Kessidis 80 kg född 1995 

U23-EM guld 2017 

Nordisk och Svensk mästare 2015-17 

Utnämnd till Sveriges bästa brottare två år i rad 

Rankad 10 i världen 

 

Daniel Soini 71 kg född 1994 

Svensk mästare 2016 

U23-EM silver 2016 

 

Bogdan Kourinnoi 75 kg född 1993 

EM 5a 2016 

 

Ardit Fazlijia 59 kg född 1997 

Svensk mästare 2010-17 

Nordisk mästare 2010-17 

UEM brons 2014 

JEM silver 2017 

 

Zebastian Berg 80 kg född 1997 

Svensk o nordisk mästare i junior 

 

Isak Selder 59 kg född 1991 

Svensk mästare senior 2016 

 

Leon Kessidis 98 kg född 1989 

Grekisk mästare senior 2012 2013 2015 2017 

12a i världen 2015 

 

Erik Soini 66 kg född 1998 

Svensk mästare i Junior 

 

Joakim Fagerlund 59 kg född 1990 

Svensk och Nordisk mästare 



5a Senior EM 2017 

 

Aleksandar Stjepanetic 85 kg född 1997 

Svensk och nordisk mästare i junior 2015-17 

 

Christoffer Nilsson 75 kg född 1986 

Svensk mästare 2013 o 2015 

 

Tränare Jimmy Samuelsson 

Världsmästare 2002 

OS-4a 2004 

 

Bästa hälsningar 

 

 

Leon Bjurberg Kessidis 

 

 

 


