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Carolin Lövkvist blev utan
medalj på EM
Publicerad: 7 juli 2006, 01:15

Det blev ingen medalj för Carolin Lövkvist på junior-EM i brottning.
Carolin slutade femma i 48-kilosklassen.
– Det kunde gått bättre, framför allt efter den starten, säger Carolin
till Bladetsporten.
Carolin Lövkvist fick en drömstart på tävlingen. Seger i första
omgången mot regerande senioreuropamästarinnan och
juniorvärldsmästarinnan Maria/Yana Stadnyk, från Ukraina. Carolin
vann med siffrorna 1– 1, 5-1.
– Det är svårt att förklara hur det gick till. Man är ju så inne i
matchen. Man kan väl säga som så att det var jag som tog över de
flesta situationerna i matchen efterhand. Den sista ettan gav jag
bara bort till henne när jag lät tiden gå i slutet, berättar Carolin om
den härliga skrällen.
I den andra matchen, mot finskan Sarianne Saviola fick Carolin en
reaktion.
Svårbrottade Saviola såg till att vinna i två raka perioder, 1– 0, 1– 0.
En snöplig förlust för Carolin som fick se sina chanser till de ädlaste
medaljerna gå om intet.
– Finskan är väldigt svår att komma in på. En svårbrottad tjej,
konstaterar Carolin.
Sarianne Saviolo såg till att gå till final och detta öppnade vägen för
Carolin Lövkvist i ett fortsatt återkval där hon först fick ta sig an
Portugisiskan Liliana Santos. Det blev seger med 2-0, 2-0 - och en
match om bronset.
I bronsmatchen var dock Elza Tazetdinova, Ryssland, för bra och
vann med siffrorna 1-0, 4-1.
– Men jag är förstaårsjunior och förhoppningsvis är detta en
erfarenhet jag har stor nytta av nästa år, säger Carolin.
Viktklassen vanns av Marina Markevich, Vitryssland.
Jens Brogren och Patric Nilsson
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