Gällivares brottartalanger satsar mot OS 2008

Sida 1 av 1

Gällivares brottartalanger satsar mot OS 2008
Det vimlar av brottartjejer i Gällivare som under veckan deltar i Midnattsolslägret.
Siktet är inställt på OS i Kina 2008.
LKAB utlovar fortsatt sponsring till elitsatsningen.
Sjöparksskolans gymnastiksal fylldes av tränare och brottningskunniga damer i varierande åldrar då sponsorerna LKAB höll presskonferens igår. Brottare från
Finland, Norge och Sverige har samlats för några dagars träningsläger.
Landslagstränaren Fari Besarati håller i träningspassen.
- Det är brottning tre gånger om dagen men vi har också paddling, simning, cykling och löpning på schemat. Vi satsar inför OS i Kina 2008. Även om Gällivares
brottartjejer egentligen är lite väl unga, kring 17 år, är det realistiskt eftersom de är så pass duktiga, säger Fari Besarati.
<span class="mr">Siktar på VM-guld
</span>Närmare 50 tjejer deltar, från 11 år och upp till 30. Självklart finns Gällivares EM-medaljör Johanna Mattson med liksom norska Gudrun Höye som vunnit
fyra VM-guld.
- Mitt största mål det här året är att vinna VM i Guatemala i sommar. Men jag tycker det verkar vara svårare att försvara ett guld än att vara med som utmanare, säger
Johanna Mattsson.
- Det är få klubbar i Europa som kan slå Gällivares brottartjejer i dag, säger Karl-Erik Taivalsaari, ordförande i Gällivares brottningssektion.
Sponsorerna LKAB är inne på samma linje. Efter en kort presentation av Ove Köhler tog Mats Pettersson, LKAB, över ordet. Han menade att både företaget och
brottningen går åt samma håll, det vill säga framåt.
- De idrottsliga framgångarna har överträffat mina vildaste fantasier. För vår del försöker vi bryta könsmöntret vid LKAB men det är betydligt svårare än att bryta
malm. Det här kan man kalla för kvinnlig brytkraft, på väg mot OS, säger han.
<span class="mr">Fick stipendium
</span>Därpå fick Karl-Erik Taivalsaari emotta ett värdebevis med 60.000 kronor till klubbens elitsatsninga. Fortsatt sponsring utlovas.
Berne Sehlberg, ordförande i MAIF, övelämnade ett stipendium om 3.000 kronor till Sofia Mattson, Gällivare.
- Mitt mål är att komma med i OS 2008 och att någon gång få ett guld. Det blir tufft. Man måste lyckas bra för att ta sig dit, säger Sofia Mattsson.
Men som sagt, siktet är inställt.

http://www.kuriren.nu/Print.aspx?articleid=1613871

2009-08-17

