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Silver och brons till
Sverige i VM
ISTANBUL. Svenskorna klev in i brottnings-VM i Istanbul på
torsdagsförmiddagen.
Facit: Segrar på löpande band - och ett silver till Sofia Mattsson.
Dessutom tog Ida Theres Nerell tog brons i 55-kilosklassen.
Sofia Mattsson, som normalt skulle jagat medalj i 55 kilo, får i Istanbul i stället
möta de lite större tjejerna, de som väg 59 kilo.
Som om det skulle göra någon skillnad.
Mattsson startade mot Dorj Namandach, Mongoliet. Efter sju sekunder ledde
svenskan med 3–0. Efter 77 sekunder var matchen slut. Mongoliskan var
färdigpaketerad och svenskan rusade ut för att förbereda nästa match.
I den blev det också seger - 2-0 mot japanskan Takako Saito.
Men Mattsson förlorade finalen mot ukrainskan Ganna Vasilienko och
svenskan fick nöja sig med ett silver efter 0-2-förlusten.

Knep bronset
Mattssons stora mål är att få brottas i OS i 55-kilosklassen, där Ida Theres
Nerell tyvärr misslyckades att ta sig till VM-final efter att ha förlorat mot den
omöjliga japanskan Saori Yoshida.
Yoshida har vunnit alla mästerskap hon ställt upp i sedan 1998. Ordet
"förlust" känner hon bara till ryktesvis. Mot Nerell vann hon med 6–0, 6–0.
Men Ida Theres knep i alla fall bronset efter att hon besegrat Helen Louise
Maroulis, USA, på fall i första ronden.
Dessförinnan hade Ida Theres vunnit sextondelsfinalen mot Ludmila Cristea
efter stor dramatik. Svenskan vann med 2–1, men tjejerna skallade ihop och
blodet rann i Ida Theres Nerells blonda hår. Men det stoppade inte hennes
framfart.
Nysydd med två stygn klev Ida-Theres en stund efter läkarbesöket upp på
mattan igen och vann mot Lissette Alexandra Antes Castillo efter 21 sekunder
på fall.

Trist för Johansson
Henna Johansson, bronsmedaljör i Moskva senast i 63 kilo, slog spanjorskan
Maria Teresa Mendez Mayo med 2–0 utan större problem.
I sextondelsfinalen mot sydkoreanskan Choe Jin-Suk kom ännu en 2–0seger.
Men det blev tyvärr inget återkval för Johanssons del. Hennes besegrare,
amerikanskan Priozhkov förlorade mot en japanska.
Tävlingarna fortsätter under dagen och texten uppdateras fortlöpande.
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