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Textstorlek:

Nerell tog sitt femte
EM-guld
Mamma Ida-Theres Nerell
behöver inte köpa med någon
leksak hem till sin lilla Emmy, 16
månader, efter brottnings-EM i
Dortmund.
Emmy kan få leka med den nya
fina guldmedaljen. Mammas
femte i ett EM.
Torsdagskvällen i gigantiska
Westfalenhalle i Dortmund blev
nämligen lik rätt många av Ida
Theres Nerells andra brottarkvällar
Europa runt. Först brottades hon en
stund, sedan klev hon upp på
prispallen och så spelade de "Du
gamla du fria".

Blogga om artikeln
Länka till artikeln från ditt
blogginlägg - kopiera den här
adressen:

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/article12813328.ab
Enda skillnaden var egentligen att
den skånska norrländskan (bor i
För att komma med i listningen här
Hässleholm, kommer från Boden)
behöver du också ha presenterat
den här gången inte hade gått ett
din blogg på Bloggportalen Läs mer
internationellt mästerskap sedan OS i här!
Aftonbladet.se ansvarar inte för det
Peking 2008.
som står i bloggarna.
Efter OS kom familj och studier. I
dag är hon socialsekreterare i Osby,
mamma till Emmy och make till Magnus. Och som vanligt bäst i Europa.

– Hon är bättre nu än vad hon var 2008, försäkrar hennes tränare
Mikael Persson i mobilen från Dortmund medan man hör svenska
nationalsången skrälla i bakgrunden.
– Bättre både fysiskt och mentalt, försäkrar han.
Ida-Theres Nerell, precis nedstigen från prispallen när hon får
mobilluren, vill inte säga emot men skrattar lite förläget. Inte ska väl
hon stå och framhäva sig själv....
– Fast han brukar ha rätt, Micke, medger hon.
Nerells stora mål på mattan är London 2012. I så fall en resa med minst
två hinder.
Först ska hon ta sig till VM i Istanbul i höst. Sofia Mattsson,
världsmästare och europamästare i 51 kilo, konkurrerar med Nerell om
platsen i 55 kilo.
Sedan måste svenskan, vem av dem det nu blir, klara sig så bra i
Istanbul att Sverige får en biljett till OS.
Då börjar fighten om vem av de båda som får åka. Lätt som plätt blir
det inte.
Klart svårare än att vinna EM, i varje fall.
Ida-Theres Nerell började mot Tiina Paula Ylönen och rumänskan Ana
Maria Paval. Inga problem.
Semifinalen gick mot ryskan Maria Gurova med 2–0 (1–0, 1–0).
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– Det var väl den egentliga finalen, konstaterar Nerell.
Själva guldmatchen, den mot moldaviska före detta judotjejen Ludmila
Cristrea, 35, var inte lika bökig.
– Vad vill du jag ska göra, fråga Nerell sin tränare Persson före
matchen.
– Gör vad du vill, bara du blir nöjd med dig själv, svarade han. Och så
blev det.
Fast utan någon brottningslyx.
– Det var blåstället på och jobba hela tiden, sade Nerell efteråt och
medgav att första reaktionen efter segern var lite ovan för henne.
– Jag var närmast chockad, säger hon.
Det var ju ändå några år sedan senast.
Och så kunde hon tagga ner och börja tänka på Emmy igen och ta
fighten med sorgmodet.
– Jag saknar henne så hemskt mycket.
TT

Ida-Theres Nerell (född Karlsson).
Född: 18 april 1983 i Boden.
Bor: Hässleholm.
Klubb: Hästveda (moderklubb BK Snar, Boden).
Tränare: Mikael Persson.
Familj: Maken Magnus och dotter Emmy, född november 2009.
Främsta meriter: Guld: EM 2004, 2005, 2007, 2008, 2011. Silver:
EM 2001, 2002. VM 2007. Brons: VM 2002, 2006. OS: fyra i Aten
2004, femma i Peking 2008. (TT)
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