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Lidberg sorgsen efter
VM-silvret
JIMMY LIDBERG
Född: 13 april 1982. Längd: 190 cm. Vikt: 104 kg (tävlar i 96 kilo). Klubb: Spårvägen. Tränare:
Igor Bugay och Jonas Lagerqvist.Meriter i urval: VM-silver 2011, VM-brons 2010, VM-silver 2009,
EM-brons 2009, EM-silver 2007, EM-brons 2006, EM-silver 2005.
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Allt pekade mot guld och lycka. Det blev silver och elände.
Sällan har en andraplats känts så bitter som Jimmy Lidbergs silver i brottnings-VM i Istanbul.
Visst, Lidberg säkrade en OS-plats och det var kul.
Och ja, han gick om storebror Martin i medaljligan.
– Jimmy har sju internationella medaljer nu, sade Benni Ljungbeck den svenske
förbundskaptenen.
Det var också kul.
Men han förlorade mot bulgaren Elis Guri när det var som viktigaste att vinna. I finalen.
Det var inte kul.
Nu får Jimmy Lidberg vänta lite till på sin första stora internationella titel. Senaste svenske
världsmästare är fortfarande storebror Martin.

Envetet poängknaper
Svensken manövrerade sig fram genom Istanbul-VM lugnt och behärskat. Inga överdåd, inga
dramatiska kast. "Bara" envetet poängknaper.
Med ett undantag dock.
Mot turken Cenk Ildem, fick Lidberg plocka fram reserverna. Men vann gjorde han.

Hemmapubliken lät som bara en turkisk hemmapublik kan göra när deras kille är på väg mot seger.
Ildem hade greppen, klockan tickade. Då, med två sekunder kvar, fastande han i de svenska
björnramarna. Jimmy Lidberg rullade honom och släppte sedan ut ett segervrål från långt ner i
maggropen.
Efter det växte hoppet om en seger även i finalen mot före detta albanen, numera bulgaren Guri.
Visst, kvällen drog ut på tiden. Schemat sprack. Premiärministern skulle tala, folkdanser skulle
dansas, sånger sjungas.
Under tiden fick Lidberg vänta och vänta och vänta. Fast det fick ju Guri också.

”Jag snubblade”
Men till sist började finalen. Första ronden avgjordes i parterren. Guri lyfte svensken och fick 1–0.
I andra ronden satsade Jimmy Lidberg hårdare, fick poäng på att han forcerade ut bulgaren från
mattan men så kom katastrofen.
Bulgaren lyckades med en överstörtning, svensken föll och poängen var bulgarisk. Det räckte för
segern.
– Jag snubblade, mumlade Jimmy efteråt.
Det var i stort sett det enda som kom över hans läppar, där han satt i brottargången och sörjde.
Grämde sig över chansen som kom men även försvann.
Christer Jönsson/TT

