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■ BROTTNING Spartas Robert Rosengren i VM

C15

Lysande
svensk
start
i hopp-EM
MADRID

– I dag var det kul att
vara sade, sade hoppryttarnas förbundskapten
Sylve Söderstrand.
EM-hoppningarna
kunde inte ha börjat
mycket roligare – i synnerhet som dagarna på
Club de Campo i Madrid också avgör om det
blir ett OS i London eller
inte för hopplandslaget.

Bronsmatch i VM där Robert Rosengren (i rött) från Malmöklubben Sparta inte hade sekunderna på sin sida i matchen mot kroaten Neven Zugaj i 74-kilosklassen. Men svensken kan trösta sig, så småningom, med att han tog en plats i den svenska OS-truppen till Londonspelen nästa år.
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Bronsmiss men
OS-biljetten klar
Istanbul. Han gjorde sitt livs turnering.
Robert Rosengren från Sparta i Malmö brukar bli runt 25:a i brottnings-VM.
Nu, i Istanbul, var han plötsligt hårsmånen från brons.
– Det kommer att ta år att
smälta den här förlusten,
sade Rosengren efteråt.
Han försvann från arenan när det stod klart han
förlorat sin bronsmatch på
bittrast möjliga vis.
Rosengren körde sin kroatiske motståndare av mattan. Det skulle ge poäng
och seger. Och medalj.
Men matchtiden var slut.
Liksom mitt i steget.
– Det måste ha handlat om bråkdelar av en sekund, sade Jimmy Lidberg,

kompisen som med sitt silver vet hur bittert det är att
inte få vinna.
– Jag hade inte en aning
om klockan, sade Rosengren när TT till slut hittade
honom, ute på parkeringsplatsen bland brandbilar
och polisfordon.
Där gick Malmöpågen med
sin förtvivlan, huvudet dolt
av en handduk och med
landslagstränaren Mohammed Babulfath som försökte trösta.
– Du är en av de bästa

brottarna i världen, Robban, sade Babulfath.
– Nu går vi vidare från
det här.
Men Rosengren ville inte
gå vidare, inte inse hur bra
han var. Inte just nu i varje fall.
Allt kändes vidrigt. Hans
förtvivlan var bottenlös.
– Fy fan vad jobbigt, svor
skåningen.
Tids nog inser Rosengren väl vad som hänt. Då
kan han slänga den gråtsura handduken och sträcka
stolt på ryggen. Femma på
VM är starkt. Dessutom
säkrade han en OS-plats i
London.
Så varför hulka och förtvivla?
Det är ju nu det roliga
börjar för honom.

Rosengren mötte kroaten Neven Zugaj i medaljmatchen och förbundskaptenen Benni Ljungbeck förvarnade om vad som var att
vänta.
– Zugaj har ett enormt
tryck i sin brottning, sade
Ljungbeck.
För Rosengren var det som
att hålla mot tåget med
händerna och det gjorde
han bra.
En tjurrusning motades
med ett kast, en annan med
ännu ett kast, fast nu med
de skånska fötterna aningen utanför det tillåtna området.
Ännu ett bittert minne
för Rosengren att älta innan han börjar med det positiva.
Robert Rosengren hade

Champions League
■ Åtta

matcher i Champions League i går som inte var
slutspelade vid denna upplagas pressläggning. Till vänster, Bayern Münchens Anatolij Tymosjuki i nickduell
med Villarreal’s Jonathan
de Guazman i grupp A. Till
LÄS MER!
höger, Inters Esteban Cambiasso, nickskarvar framför
Trabzonspors Alanzinho i ■ Matchreferat finns på
grupp B.
sydsvenskan.se/sport.

Aldrig varit bättre
”Det kommer att ta
år att smälta den här
förlusten.”
Robert Rosengren.

gjort två VM och fyra EM
innan han kom till Istanbul. Han har aldrig nått ens
en ensiffrig placering.
Nu har det vänt.
CHRISTER JÖNSSON/TT

Lagtävlingen pågår under tre dagar.
■ Facit, dag ett: RolfGöran Bengtsson, Malin
Baryard-Johnsson, Angelica Augustsson och
Henrik von Eckermann
klarade tidshoppningen
utan ett enda nedslag.
Den totala tiden räckte till att skugga ledande Frankrike och tvåan
Tyskland i kampen om
EM-medaljerna. Och
just nu håller landslaget
en av de tre kvalplatser
som betyder OS-deltagande.
■ Dessutom: Samtliga
svenskar är med i kampen om att hamna bland
de 25 ryttare som får
rida den individuella finalen på söndag.
– Vi kan inte få en
bättre början. Vi är med
i toppen efter en tredjedel av tävlingen, men
vi ska komma ihåg att
det återstår åtta rundor,
sade Söderstrand.
Veteranen BaryardJohnsson, först ut, var
säkerheten själv på debutanten Tornesch. Augustsson, i sitt och Mic
Macs första mästerskap,
följde upp på samma
manér.
Henrik von Eckermanns inledning på
lånehästen Coupe de
Coeur var mycket imponerande.
– Hästen är stor och
långsam. Han har tävlat den tre gånger och så
går han in och gör den
här prestationen, sade
Söderstrand..
Han var näst snabbaste svensk efter världstrean Rolf-Göran Bengtsson, som med Ninja La
Silla säkerställde det utmärkta utgångsläget. TT

