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Sport.

Sex månaders sjukgymnastik och rehabträning väntar Fredrik Schön, Svedalas OS-hopp i brottning – i bästa
fall.
Sydsvenskan har tidigare berättat om de nackproblem som Fredrik Schön haft till och från under tre år och
som hållit honom helt borta från brottningsmattan sedan EM i Dortmund i början av april.
På torsdagen besökte han Stockholm för att få besked från Sveriges olympiska kommittés (SOK)
sjukgymnast.
– Det kunde ha varit värre, det är inget ligament som är skadat eller så. Det är den översta kotan i nacken
som har vridit sig ett par grader och ligger snett, berättar Fredrik Schön.
Sjukgymnastik och rehabträning kommer att stå på programmet under de närmaste månaderna. Någon
brottning blir det inte tal om.
– Det är skönt att veta vad som är fel, samtidigt som det känns sådär att det inte finns några garantier. Man
kan inte säga att om vi gör såhär och såhär så blir det bra. Det är inte som en bruten arm, säger Fredrik
Schön.
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– I värsta fall kanske man kör på i tre, fyra, fem månader och sedan märker man att det inte hjälper.
IK Spartas tungviktare Jalmar Sjöberg, som slog axeln ur led vid sin tävlingscomeback på nordiska
mästerskapen i Estland under helgen, har fått mer positiva besked.
Enligt Spartas tränare Macki Tatidis är förhoppningen att Jalmar Sjöberg ska kunna åka med landslaget på
träningsläger och tävling i Ukraina 7–19 juni. Dit är också Spartakamraterna Robert Rosengren (74 kg) och
Lennie Persson samt Eslövs Jim Pettersson (båda 84 kg) kallade.
Större eller mindre text

Rekommendera

Bli den första bland dina vänner att rekommendera detta.
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