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Nu ska Jenny fixa OS-plats
Jenny Fransson har varit med i ett OS. Det var det häftigaste hon varit med om. Därför vill hon vara med även nästa år i London.
Då gäller det att bli sämst sexa i stundande VM.
Brottning. För drygt tre år sedan var hon med i OS i Peking.
— Det var det häftigaste jag någonsin varit med om. Det vill jag uppleva en gång till, säger Jenny Fransson, den 24åriga brottaren från Klippan.
Den 16 september hade hon tänkt kvalificera sig för nästa års OS i London. Då krävs det att hon blir sämst sexa i 72kilosklassen vid VM I Istanbul som inleds den 14 september.
— I fjol blev jag femma i VM, så jag tycker jag har goda chanser att fixa en plats i OS, säger Jenny.
Hon tror att upp mot 30 tjejer kommer till start i hennes klass.

Jenny Fransson från Klippan brottas om en OSplats i stundande VM i Istanbul.
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— Det är väl ungefär som vid VM i fjol. Skillnaden är att alla är extra taggade den här gången, eftersom det står OSplatser på spel, säger Jenny.
Taggad är hon själv också och hon känner sig i fin form.
— Frågan är om jag någonsin varit så bra tränad som nu, men så har jag också sluppit undan allvarligare skador på sistone, säger Jenny.
Hon har tidigare haft problem med sina knän och hösten 2009 opererade hon ena menisken.
— Men sedan den operationen har jag hållit mig skadefri och kunnat träna på ordentligt, säger Jenny.
Skulle hon misslyckas med att knipa en OS-plats i Istanbul, kommer det fler chanser, fast inte förrän nästa år. Då handlar det om nya kvaltävlingar i form av europaoch världscup, fast då är det bara de två bästa som tar en OS-plats.
— De kvaltävlingarna vill jag helst slippa, säger Jenny.
Det tror också damernas förbundskapten Fariborz Besarati att hon gör.
— Hon har så hög potential att jag tror hon blir bland de sex främsta i VM, säger han.
Som vanligt spelar lottningen stor roll när det är dags för ett stort mästerskap.
— Visst gör den det, men jag vill inte fokusera alltför mycket på den. Får du en svår lottning gäller det att försöka koppla bort den och helt koncentrera sig på
matcherna, säger Jenny.
Just nu ligger hon i hårdträning och avslutade i förra veckan ett drygt tre veckor långt träningsläger i Ljungbyhed Park tillsammans med de svenska
landslagskompisarna och brottare från många europeiska länder.
Den här veckan är det träning på egen hand innan det bär av till Istanbul på tisdag.
Det har med andra ord blivit brottning på i stort sett heltid för Jenny och de övriga OS-kandidaterna de senaste veckorna.
Då förslår inte det bidrag på 6 000 kr i månaden, som Jenny får från Sveriges Olympiska Kommitté, särskilt långt.
— Jag har jobbat som tränare och instruktör på Brottargymnasiet för att dryga ut inkomsterna, säger Jenny.
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